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editorial

“A música é apenas o amor à procura de palavras” 
LAWRENCE DURRELL

O que é o Amor?
Não iremos fazer aqui doutrina — promessa tal-
vez prematura — e muito menos elencar a muita 
que já foi publicada.
Mudemos então de pergunta. Como explicar 
tanta poesia, tanto romance, tanto cinema, tanta 
música consagrados ao Amor — tantas guerras, 
tanto sofrimento por causa do Amor? Porque o 
Amor é universal, mesmo que não amemos, mes-
mo que não sejamos amados, ainda que passe-
mos pela vida julgando vivê-lo numa obstinada 
voluptuosidade da posse; como uma variante 
libertina da vertigem do consumo desenfreado? 
Santo Agostinho diria que é porque nós “ama-
mos o Amor”… Bondade de santo, sem dúvida. 
Mas que seria de nós sem a bondade? Pergunta 
ainda mais pertinente neste tempo em que os 
discursos do ódio proliferam.
Numa conferência que ficou famosa, em 2008 
no Festival de Avignon, Alain Badiou dissertou 
sobre o que para ele se prefigurava como as 
ameaças que pendiam sobre o Amor nas so-
ciedades pós-modernas, dando como exemplo 
inquietante os slogans dos sites de marcação de 
encontros pré-programados, onde era prome-
tido “amor sem acaso e sem sofrimento”, “viver 
uma aventura amorosa sem estar emocional-
mente envolvido”. “Garantias do gozo de um e o 
problema é sempre do outro”, “uma espécie de 
seguro contra todos os riscos nas relações”, e 
por aí fora, sublinhava o pensador. A conferência 
foi mais tarde publicada, e pelo título atribuído, 

“L’Éloge de l’amour”, dá para perceber que a 
escola de pensamento de Badiou é tudo menos 
pessimista. É dele a citação de Santo Agostinho.
É demasiado tentador especular sobre o que 
seria hoje, com tudo o que condicionou — e irá 
condicionar — as relações humanas e afectivas, 
uma nova edição da conferência pelo filósofo 
francês; ele que tocou, et pour cause, num dos 
tópicos mais misteriosos da existência: o belo 
paradoxo do Amor eterno como experiência do 
mundo a dois, vivido numa existência biologi-
camente limitada. Mas fiquemo-nos pela frase 
magnífica que ele nos deixou num momento de 
pura inspiração de orador pensado e espon-
tâneo: “O Amor é sempre a possibilidade de 
assistir ao nascimento do mundo”. Para quem 
a ama, a música também o é.
Para esta nova Temporada da Casa da Música, 
Laurence Durrell deu-nos assim o mote, mais 
fundamental, talvez mais urgente, definitiva-
mente mais musical: o Amor.
Já não um país, uma região ou um conceito geo-
gráfico-cultural como principal fio condutor da 
programação, mas sim o Amor.
“Encontro-te na música que amo”, deixaria es-
crito um soldado anónimo às portas da morte.
É essa a experiência que propomos para este 
ano de 2022, encontrarmos o outro na música 
que amamos e encontrarmo-nos a nós na mú-
sica que o outro ama.
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mentor Alfred Brendel, actuando nas mais pres-
tigiadas salas de concerto mundiais. Outra es-
treia no Porto é a do pianista francês Alexandre 
Tharaud, senhor de uma das mais premiadas 
discografias da atualidade.
De regresso estão os pianistas russos Nikolai 
Lugansky e Grigory Sokolov, artistas predilectos 
do grande público e cujas carreiras atingiram já 
um estatuto lendário. De entre os nomes mais 
aplaudidos pela crítica internacional da espe-
cialidade, o búlgaro Evgeny Bozhanov causou 
sensação com os prémios obtidos nos concur-
sos Van Cliburn, Queen Elisabeth de Bruxelas 
e Chopin de Varsóvia. A italiana Beatrice Rana 
é regularmente a figura central na capa das re-
vistas internacionais da especialidade, conquis-
tando diversos prémios da crítica em cada novo 
registo discográfico. O seu regresso à Casa da 
Música é um dos momentos mais esperados 
em 2022. Cumprindo a sua missão de revelar 
ao público as promessas mais talentosas do 
pianismo português, o Ciclo abre com um re-
cital pelo jovem Rodrigo Teixeira.  
Quanto ao Serviço Educativo, peça imprescin-
dível da nossa estratégia e missão de serviço 
público, a retoma do desenvolvimento e alcance 
musical e social do Coro Infantil Casa da Música 
voltará a ser uma das prioridades. Pretende-se 
que o Serviço Educativo prossiga em 2022 a sua 
vocação original de levar a música a um leque 
alargado de pessoas: músicos, não-músicos, 
amadores, pessoas em risco de exclusão ou ex-
cluídas, cidadãos com necessidades especiais, 
cidadãos seniores, jovens institucionalizados, 
reclusos. Com eles e para eles este Serviço irá 
desenvolver projectos, criar concertos, estimu-
lar a experiência musical oferecendo um leque 

editorial

Janeiro lança o tema principal da Temporada 
num primeiro festival temático.

If music be the food of love… é o shakespearea-
no título de um ciclo inaugural em que todos os 
Agrupamentos da Casa e o Serviço Educativo 
se concentram em várias formas do Amor, que 
a música tão profundamente consegue exprimir, 
e em que se introduz um sub-tema que ao longo 
do ano se vai assumir como um novo eixo pro-
gramático: o Ciclo Grandes Concertos Duplos. 
Ou seja, o concerto duplo como metáfora do 
Amor na música — dois instrumentos solistas/
pares amorosos que se confrontam com o tutti 
orquestral/a sociedade.
Teremos assim fundado motivo para, com um 
novo ciclo, bem enraizado no fio condutor da 
Temporada, revisitar ou dar a conhecer grandes 
concertos duplos escritos ao longo da história, 
desde o período Barroco até aos nossos dias. O 
conceito alarga-se para abarcar concertos para 
dois ensembles, como é o caso da dupla Remix 
Ensemble/Ensemble Intercontemporain e Re-
mix Ensemble/Orquestra Jazz de Matosinhos.
Logo no concerto de Abertura Oficial pela Or-
questra Sinfónica, o Concerto para violino e vio-
loncelo de Brahms, um dos grandes Concertos 
Duplos da história da música, é-nos servido por 
dois solistas de referência. A completar o progra-
ma, o ultra-romântico poema sinfónico Pelléas 
und Mélisande de Schoenberg mergulhando-
-nos numa história trágica de amores proibidos.
O ciclo prossegue com o Coro Casa Música 
a interpretar algumas das mais belas páginas 
vocais inspiradas pelo Amor. Já a Orquestra 

Sinfónica se atira ainda à monumental Turan-
galîla-Symphonie de Olivier Messiaen, uma obra 
que é bem uma síntese emblemática da Tem-
porada. Inspirada no tema do amor de Tristão e 
Isolda, é ao mesmo tempo um Concerto Duplo, 
neste caso para piano e ondas Martenot. O Re-
mix Ensemble introduz a Compositora em Resi-
dência, Rebecca Saunders, com uma das várias 
obras do seu catálogo dedicadas ao “monólogo 
de Molly Bloom”, retirada do Ulisses de James 
Joyce, numa expressão dolorosa da infideli-
dade no Amor. Neste mesmo concerto — que 
será dias depois levado até à Philharmonie da 
Paris — uma partilha inédita em palco do Remix 
Ensemble com o Ensemble Intercontemporain 
para interpretar, em estreia mundial, uma obra 
para duplo ensemble e dupla de maestros enco-
mendada para a ocasião. A Orquestra Barroca 
lá estará para representar o Amor pela Música 
com a Ode a Santa Cecília de Haendel.
A Temporada prossegue, fiel aos mesmos prin-
cípios programáticos e grau de exigência que 
o nosso público de nós legitimamente espera. 
Nesse sentido, o Ciclo de Piano continua a ser 
um dos cartões de visita da Casa. A Tempora-
da de 2022 é marcada por estreias em Portu-
gal das mais reconhecidas revelações da cena 
internacional a par do regresso dos grandes 
consagrados. Premiado dos Concursos Buso-
ni, Tchaikovski de Moscovo, Chopin de Varsó-
via, Queen Elisabeth de Bruxelas e vencedor do 
Concurso de Genéve em 2018, o virtuoso Dmitry 
Shishkin apresenta obras de referência da esco-
la russa incluindo os Quadros de uma exposição 
de Mussorgski. Conhecido pelos seus apelativos 
programas de grande solidez conceptual, o norte-
-americano Kit Armstrong teve como professor e 

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE
09–23 JANEIRO 

diversificado de oficinas. Recebendo-os na Casa 
e indo ao seu encontro, como é caso do projec-
to Holograma que deixará a sua marca e novas 
sementes em todos os dezassete Municípios da 
Área Metropolitana do Porto.
O Ciclo de Jazz é outro segmento estruturante da 
grelha da programação que de novo apresenta-
rá grandes nomes do circuito internacional a par 
das novas tendências de um género musical em 
constante mutação. O cartaz será oportunamen-
te apresentado.
O já enunciado Ciclo Grandes Concertos Duplos, 
reunido numa assinatura transversal de doze 
concertos, irá envolver a Orquestra Sinfónica, 
a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble, com 
a colaboração cúmplice de grandes solistas do 
circuito internacional como Alban Gerhardt, Bai-
ba Skride, GrauSchumacher Piano Duo, Christian 
Dierstein, Dirk Rothbrust, Ilya Gringolts, Chris-
tian Zacharias e a mais recente vencedora do 
Concurso Clara Haskil, ou inúmeros solistas dos 
Agrupamentos Residentes, que irão interpretar 
famosos Concertos Duplos do período Barroco, 
como os de Vivaldi e Bach, dos períodos Clássico 
e Romântico como Mozart, Mendelssohn, Brahms, 
do eclético Poulenc ou dos nossos tempos como 
Olivier Messiaen, Rebecca Saunders, Wolfgang 
Rihm ou Unsuk Chin.
A Temporada de 2022 é particularmente rica no 
domínio da criação, com um conjunto de estreias 
da maior relevância, tornadas possíveis por par-
cerias internacionais estratégicas que potenciam 
encomendas aos mais relevantes compositores 
da actualidade e colocam a Casa da Música no 
centro das atenções do meio musical cosmopolita.
Teremos como principais parceiros a Kölner 
Philharmonie, o Musikfest Berlin, a Bayerischer 



16 editorial

Rundfunk/Musica Viva, a Orchestre de la Suisse 
Romande, a Philharmonie de Paris, o Ensemble 
Intercontemporain, a Radio France, a Südwes-
trundfunk, November Music, o GRAME — Cen-
tre national de création musicale, o Huddersfield 
Contemporary Music Festival, as Settimane Mu-
sicali di Stresa, a Real Filharmonía de Galicia, o 
Ensemble Modern, a London Sinfonietta, a Or-
questra Jazz de Matosinhos e a Câmara Muni-
cipal de Matosinhos.
Pela mão da Casa da Música mais uma vez o pú-
blico em Portugal terá acesso a obras de referên-
cia do repertório contemporâneo internacional, 
nomeadamente da Compositora em Residência, 
Rebecca Saunders, ou de compositores de pri-
meiro plano como Sir Harrison Birtwistle, Peter 
Eötvös, Arvo Pärt, Wolfgang Rihm, Unsuk Chin, 
Jörg Widmann, Philippe Manoury, Hector Parra, 
José Maria Sanchez-Verdú, Michael Jarrell, Vinko 
Globokar, Jean Barraqué, George Crumb, Henry 
Pousseur, Mauricio Kagel, Erkki-Sven Tüür. A pre-
sença da composição portuguesa actual estará 
representada por António Pinho Vargas, Pedro 
Amaral e a Jovem Compositora em Residência 
Solange Azevedo, entre muitos outros.

Assim, em Fevereiro marca de novo presença In-
victa.Música.Filmes, o tradicional ciclo dedicado 
a grandes momentos do cinema, sempre com 
música ao vivo e o mesmo lema: “para melóma-
nos cinéfilos e cinéfilos que ainda não sabem que 
são melómanos”. Este ano o destaque vai sem 
dúvida para a estreia em Portugal de La chute 
de la maison de Usher de Jean Epstein, basea-
do na novela de Edgar Allan Poe, com partitura 

encomendada a um dos mais proeminentes 
compositores espanhóis da actualidade, José 
Maria Sánchez-Verdú.

Música e Mito terá nova oportunidade em 
Março, num tema sempre inspirador para os 
grandes compositores de todos os tempos. 
Evidenciam-se a estreia em Portugal do mo-
nodrama Cassandra de Michael Jarrell, tendo 
como protagonista uma estrela maior do nosso 
cinema, Leonor Silveira, e o regresso do grande 
Peter Eötvös para dirigir ele próprio, em mais 
uma estreia nacional, a sua ópera mais recente, 
Senza Sangue, fazendo parelha — tal como foi 
concebida — com O Castelo do Barba Azul de 
Bártok: a lenda com estatuto de mito.
Ditado pelo calendário, Abril oferece-nos dois 
outros ciclos temáticos que se tornaram par-
te inseparável da identidade programática 
da Casa.

No início do mês será tempo de Concertos de 
Páscoa. A narrativa da Paixão de Cristo con-
tinua a emocionar-nos e a recordar quanto o 
fundamental episódio bíblico foi e continua a 
ser prolífico na pena de compositores de todos 
os tempos, crentes, ateus ou agnósticos. Duas 
obras-primas absolutas prometem momentos 
tocantes, a Messa da Requiem de Verdi e a evo-
cação do Amor de Mãe com o Stabat Mater de 
Alessandro Scarlatti.

“Quanto mais faço amor mais vontade me dá de 
começar a Revolução; quanto mais Revoluções 
começo mais vontade me dá de fazer amor”, foi 
uma das primeiras inscrições a surgir nas pa-
redes de Paris no germinar da revolta de Maio 
de ’68. Talvez por isso a tenham cunhado com 
o apelido de “revolução do Amor”.

Música & Revolução evoca nesta edição um mo-
vimento de ruptura — e protesto violento — que 
alastrou à escala quase global e que proclama-
va querer mudar, enquanto símbolo de liberta-
ção, a forma como lidamos com a sexualidade 
e questionar alguma hipocrisia da chamada 
“moral vigente”. Aos olhos de hoje, Maio de ’68 
foi uma revolução cultural no sentido mais lato; 
de certa forma uma revolução sexual, antes de 
sequer querer ser uma sublevação política — no 
sentido em que não propunha nenhuma estra-
tégia de luta pelo poder formal.
O festival vai por isso recuperar um conjunto de 
obras relevantes datadas de 1968, fruto de uma 
geração de compositores que teve de se confron-
tar com uma revolta que não os podia ter deixa-
do, por simpatia, condescendência ou aversão, 
indiferentes. Orquestra Sinfónica, Remix Ensem-
ble e Coro Casa da Música cruzam-se em palco 
para ilustrar quão diversos — por vezes mesmo 
auto-exclusivos — foram os credos estéticos de 
um período que ainda hoje erradamente muitos 
consideram por igual dogmático, árido ou gratui-
tamente provocatório.
Ou haverá algum traço de união entre Pierre Bou-
lez, Arvo Pärt, Luciano Berio, Harrison Birtwistle, 
Helmut Lachenmann, Mauricio Kagel ou os por 

vezes esquecidos Vinko Globokar, Jean Barraqué 
e Henri Pousseur? Há que vir ouvir.

Passados os sobressaltos musicais — para o que 
nos interessa — das revoluções, Maio celebra o 
renascer da natureza com Rito da Primavera, o 
segmento da programação dedicado à promo-
ção de jovens talentos, que durante o ano têm 
um ciclo de concertos em que é dado o palco 
aos valores nacionais emergentes em vários 
géneros musicais.
A final do Prémio NovosTalentos AGEAS é o mo-
mento esperado por todos esses jovens músicos 
que se submeteram à apreciação expressa pelo 
público nas suas actuações. Um júri independen-
te tem a tarefa de atribuir o Prémio entre os três 
finalistas mais votados.
Focado em novas propostas na área do Indie 
Rock e congéneres, Spring ON! promete duas 
noites bem animadas e abertas à irreverência 
e criatividade de um grupo seleccionado de ar-
tistas à procura do seu espaço de afirmação.
Culminando o Ciclo, a ECHO Rising Stars tem 
sido rampa de lançamento para grandes carrei-
ras de solistas e agrupamentos de câmara. A Eu-
ropean Concert Hall Organization (ECHO), rede 
que reúne as 21 salas de concerto europeias mais 
prestigiadas da Europa, dá a conhecer as futuras 
estrelas do circuito internacional. Escolhidos pe-
los programadores e directores das diferentes 
salas, que seleccionam artistas e agrupamentos 
com base em princípios de excelência artística, 
os músicos têm a oportunidade de se apresen-
tarem em digressão europeia. A Casa da Música 
foi convidada a aderir à rede em 2011 e desde 

MÚSICA E MITO
08–25 MARÇO 

CONCERTOS DE PÁSCOA
09–12 ABRIL 

INVICTA.MÚSICA.FLMES
15–20 FEVEREIRO 

MÚSICA & REVOLUÇÃO
22–24 ABRIL 

RITO DA PRIMAVERA
01–14 MAIO 
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então já deu um contributo determinante para 
fazer eleger para as Rising Stars vários artistas 
nacionais, lançando assim as suas carreiras para 
um patamar internacional inédito.

De Junho até ao início de Setembro a Casa da 
Música mostra uma faceta diferente com Verão 
da Casa. A grande música, desde a sinfónica ao 
jazz e à world music, continua a ter o seu espaço 
intramuros, mas este voltará a ser o tempo dos 
concertos ao ar livre, na Esplanada do Café ou 
nos grandes espaços urbanos da Grande Área 
Metropolitana, convidando os cidadãos a usu-
fruir de experiências musicais únicas e, para 
muitos, inéditas.
A rentrée cultural da Cidade far-se-á mais uma 
vez no início de Setembro na Avenida dos Alia-
dos com o obrigatório concerto da Orquestra 
Sinfónica, abrindo o apetite para o retomar da 
Temporada com um novo festival. 

Pares Amorosos concentra em quatro concertos 
uma significativa diversidade estilística e tem-
poral de concertos duplos, alguns dos quais em 
estreia em Portugal.
A abrir a nova narrativa, o Remix Ensemble es-
tará no seu terreno natural com o incrível Duplo 
Concerto para percussão e piano de Unsuk Chin. 
O mesmo se pode dizer da Orquestra Barroca 
que se encarregará de defender com a verve 
habitual Concertos Duplos de Vivaldi, Bach, 
Albinoni, Telemann e Haydn. Por seu turno a 

editorial

A Orquestra Sinfónica vem-nos recordar como 
no início do Séc. XX, antes do chamado movi-
mento “historicamente informado”, o Barroco 
era — erroneamente dirão os puristas — inter-
pretado, ainda sob preceitos do pós-romantis-
mo. Bach, talvez o maior génio de toda a história 
da música, foi por isso objecto de orquestrações 
gigantescas que historiograficamente nos com-
pete ilustrar.
Um dos momentos mais estimulantes do ciclo 
continuará a ser o confronto e a alternância 
em palco entre a Orquestra Barroca e o Re-
mix Ensemble, que nos interpelam com sur-
preendentes pontos em comum e contrastes 
radicais, entre a interpretação “historicamen-
te informada” e as “heranças” do Barroco na 
música contemporânea. Personalidade central 
neste exercício será o virtuoso violinista Ilya 
Gringolts que nos brindará com interpretações 
igualmente exaltantes de concertos de Pietro 
Antonio Locatelli (de que se tornou referên-
cia discográfica) e da Compositora em Resi-
dência, Rebecca Saunders. Ao Coro Casa da 
Música compete evocar um dos expoentes do 
renascimento, Giovanni Pierluigi da Palestrina, 
e um indefectível do Barroco, Anton Bruckner. 
Para culminar em júbilo, representando o clas-
sicismo, a Sinfónica e o Coro dão-nos a ouvir 
a sempre emocionante Grande Missa em Dó 
menor de Mozart.

Prokofieff é daqueles compositores tanto ca-
pazes de encher as medidas ao mais exigente 
dos melómanos como de tocar a sensibilida-
de dos mais jovens. Música para o Natal abre 

OUTONO EM JAZZ
13–23 OUTUBRO 

À VOLTA DO BARROCO
04–12 NOVEMBRO 

MÚSICA PARA O NATAL
11–21 DEZEMBRO 

VERÃO DA CASA
25 JUNHO–10 SETEMBRO 

PARES AMOROSOS
13–23 SETEMBRO 

Orquestra Sinfónica apresentará o Concerto 
Duplo de Bach ao lado de La musique creuse le 
ciel de Wolfgang Rihm, um dos mais marcantes 
concertos do fim do Séc. XX, tendo como so-
listas o GrauSchumacher Piano Duo — até hoje 
um dos duos de referência da obra. Christian 
Zacharias trará uma convidada especial para 
interpretar o Concerto Duplo de Mozart.

Outubro é o mês de Outono em Jazz, a narrativa 
que os muitos amantes do género marcam na 
agenda como um momento imperdível. O car-
taz a seu tempo será anunciado, mas podemos 
desde já levantar o véu para desvendar uma es-
treia absoluta da maior relevância: o concerto 
escrito a pensar na dupla Remix Ensemble e Or-
questra Jazz de Matosinhos por um especialista 
sem concessões, o estoniano Erkki-Sven Tüür.

À Volta do Barroco, a narrativa que abrange um 
arco temporal mais vasto, está de regresso em 
Novembro. Desde a sua primeira edição que o 
conceito da narrativa, enunciado no próprio título, 
se mantém coerente mas sempre dinâmico: um 
animado diálogo entre os estilos musicais que an-
tecedem (como a polifonia renascentista) e que 
durante décadas sobrevivem em paralelo com o 
Barroco propriamente dito, que é charneira, e a 
persistência nos séculos que se lhe seguem das 
suas várias invenções, a ópera, obviamente, o 
concerto grosso e o concerto solista.

assim com uma suite inédita para Orquestra e 
narrador da sua Cinderella, uma história capaz 
de comover os corações mais empedernidos. 
Um momento de grande música a pensar nas 
famílias, que também terão uma série de espec-
táculos do Serviço Educativo especialmente 
concebidos para a época natalícia.
A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música 
encerram como sempre o ano, remetendo-nos 
de novo para o Amor à Música com a chamada 
Missa de Santa Cecília de Haydn, obra rara, bela, 
a merecer honras de figurar num dos momentos 
tradicionalmente mais jubilosos da Temporada.
Platão dizia que se não se começar pelo Amor 
nunca se saberá o que é a filosofia. Nós acredi-
tamos que se não se começar pelo Amor nunca 
se saberá o que é nada. E muito menos a música.
Bom Ano e sejam todos bem-vindos à Casa 
da Música!

ANTÓNIO JORGE PACHECO



REBECCA 
SAUNDERS

compositor em residência

Com a sua linguagem sonora distintiva e muito 
apelativa, a compositora Rebecca Saunders 
(1967) é uma das principais representantes in-
ternacionais da sua geração. Natural de Lon-
dres, estudou composição com Nigel Osborne 
em Edimburgo e Wolfgang Rihm em Karlsruhe. 
Saunders tem um grande interesse pelas pro-
priedades esculturais e espaciais do som or-
ganizado, mas também um ávido interesse por 
obras concertantes, o que será largamente ex-
posto ao longo da retrospectiva que a Casa da 
Música apresenta ao longo do ano. São disso 
exemplo as obras em que são solistas a percus-
são, a voz, o contrabaixo, o violino e o trompete, 
numa temporada que termina com a estreia de 
uma nova obra para oito solistas e orquestra 
— uma das duas co-encomendas da Casa da 
Música entre as nove obras de Saunders que 
percorrem a temporada. Várias destas obras 
têm sido apresentadas em espectáculos que 
se cruzam com a dança, com a colaboração 
dos coreógrafos Antonio Rúz e Emanuel Gat.
A música de Rebecca Saunders é tocada e es-
treada frequentemente por ensembles, solistas 
e orquestras de renome, entre os quais: Ensem-
ble Musikfabrik, Klangforum Wien, Ensemble 
Modern, Quatuor Diotima, Ensemble Dal Niente, 
Asko|Schönberg, Arditti Quartet, Ensemble Re-
sonanz, Ensemble Recherche, ICE, Neue Vocal-
solisten, Remix Ensemble, Orquestras Sinfónicas 
da SWR, da WDR e da BBC e muitos outros.

As suas composições têm sido reconhecidas 
com numerosos prémios internacionais pres-
tigiantes, incluindo o Prémio de Música Ernst 
von Siemens 2019 (depois de um Prémio para 
Jovens Compositores da Fundação Ernst von 
Siemens em 1996), o Prémio musicaviva ARD e 
BMW, o Prémio Paul Hindemith, quatro Prémios 
da Royal Philharmonic Society, quatro British 
Composer Awards da BASCA e o Prémio de 
Música GEMA para Música Instrumental. Em 
2015, recebeu o Prémio da Fundação Hans e 
Gertrud Zender e o prestigiante Prémio de Mú-
sica Mauricio Kagel.
Saunders é muito requisitada como tutora de 
composição e ensina regularmente nos Cursos 
de Verão de Darmstadt e na Academia Impuls 
em Graz, entre outros locais. Foi professora de 
composição na Universidade de Música, Teatro 
e Comunicação de Hanôver. Também os estu-
dantes portugueses de música terão oportu-
nidade de beneficiar da sua experiência, num 
seminário de composição que irá orientar na 
Casa da Música, no âmbito desta residência.



GRAUSCHUMACHER 
PIANO DUO 

artista em associação

Andreas Grau e Götz Schumacher tornaram-se 
um dos mais notáveis duos de piano do mundo, 
reconhecidos como autênticas almas gémeas 
musicais. Através das interpretações de céle-
bres concertos orquestrais de compositores 
como Bach, Mozart, Mendelssohn, Bartók e Pou-
lenc, o GrauSchumacher Piano Duo prossegue 
um esforço constante por encontrar novas for-
mas de alargar o repertório para dois pianos e 
orquestra. As suas interpretações virtuosas e 
sensíveis têm levado alguns dos mais relevantes 
compositores contemporâneos a dedicar-lhes 
novos concertos. Nos seus recitais, o duo tem 
ainda apresentado estreias mundiais de com-
positores como Bernd Richard Deutsch, Philippe 
Manoury e Johannes Maria Staud. Mais recen-
temente, maravilharam o público com a estreia 
mundial de uma trilogia em grande escala de 
Brigitta Muntendorf.
O carácter multifacetado do GrauSchumacher 
Piano Duo é notório nas três datas em que se 
apresentam na Casa da Música, no âmbito da 
sua residência como Artista em Associação. 
As obras para dois pianos e orquestra que aqui 
apresentam percorrem vários períodos históri-
cos, desde Bach ao contemporâneo Wolfgang 
Rihm, passando por Mendelssohn e Poulenc. 
Esta versatilidade tem dado lugar a convites 
sucessivos para importantes festivais interna-
cionais e salas de concerto, bem como para co-
laborações com maestros de renome. Como 

solistas, tocaram com todas as orquestras sin-
fónicas das rádios da Alemanha e ainda com 
a Sinfónica da Rádio de Viena e a Filarmónica 
da Radio France, bem como nos Festivais de 
Ruhr e Rheingau, no Wigmore Hall de Londres, 
na Philharmonie de Colónia, na Gewandhaus de 
Leipzig, na Konzerthaus de Viena, na Tonhalle 
de Zurique, na Academia Franz Liszt de Buda-
peste, no Suntory Hall de Tóquio, no De Doelen 
de Roterdão e no Concertgebouw de Bruges.
Para além dos recitais e concertos, Andreas 
Grau e Götz Schumacher desenvolvem projec-
tos artísticos e musicais interdisciplinares, como 
foi o caso da estreia mundial de um monodrama 
de Stefan Litwin, com o actor Ulrich Noethen, 
ou da fantasia audiovisual Aries do compositor 
e cineasta Stephan Boehme.
Os programas cuidados do GrauSchumacher 
Piano Duo são marca de água dos seus muitos 
discos, editados, entre outras etiquetas, pela 
Neos — cujo catálogo inclui uma série própria do 
duo. O seu registo de Le temps, mode d’emploi, 
obra em grande escala de Philippe Manoury, 
conquistou o Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã de 2019.



SOLANGE AZEVEDO
jovem compositor em residência

Solange Azevedo é compositora e artista multi-
disciplinar. A sua criação musical inclui obras a 
solo, para música de câmara, para ensemble e 
para orquestra, envolvendo algumas delas a mú-
sica electroacústica. Escreveu para os grupos 
AntiTrio, Neue Vocalsolisten Stuttgart, Noviga 
Projekto, Hodiernus Ensemble e Síntese — GMC. 
Festival Música Viva (Lisboa), Harmos Festival 
(Porto), Festival Musica (Estrasburgo) são alguns 
dos festivais em que a sua música foi tocada.
Em 2017 licenciou-se em composição (ESMAE) 
e em 2021 concluiu o Mestrado em Composi-
ção (ESMAE) no qual investigou as relações 
entre elementos musicais e pictóricos do seu 
processo criativo. A necessidade de investigar 
tais relações é fruto do profundo interesse da 
compositora, que também é pintora, sendo mui-
to recorrente o uso de elementos extraídos da 
pintura ao longo da sua criação musical. 
Estudou composição com Carlos Azevedo, Fili-
pe Vieira, Dimitris Andrikopoulos, Eugénio Amo-
rim e Philippe Manoury; tendo participado em 
seminários com Fernando Lapa, Mauricio Sotelo 
e Mathias Coppens. 
Entre 2018 e 2021 teve a oportunidade de es-
crever para os projectos “Criação, circulação, 
registo de áudio e edição de obras de música 
portuguesa contemporânea, numa perspectiva 
reflexiva”; “Agustina: novas leituras, outras me-
tamorfoses” organizado pelo Instituto de Litera-
tura Comparada Margarida Losa; “Homenagem 

a Ruben A.”, uma encomenda MPMP; e “O saxo-
fone inspirado na poesia guardense” no âmbito 
do INCENTIVART, uma encomenda de Luís Sa-
lomé. Integrou o laboratório de criação de ópera 
European Opera Academy LAB com master-
classes na Holanda e na Lituânia, que culminou 
na estreia de uma pequena ópera.
Faz parte dos membros fundadores da Platafor-
ma do Pandemónio — Colectivo de Criação Ar-
tística e no qual tem tido a oportunidade de criar 
e integrar projectos interdisciplinares. Iniciou os 
seus estudos musicais na Academia de Música 
da Póvoa de Varzim — Associação Pró-Música.



“Love Is In The Air”

GEORGE YOUNG

janeiro



28 sinfónica

07.01 
sexta
21:00 
sala suggia

08.01 
sábado
18:00 
sala suggia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LEOPOLD HAGER direcção musical

EMIL VON REZNICEK Abertura Donna Diana
EMILE WALDTEUFEL Valsa Os Patinadores
RICHARD EILENBERG Petersburger Schlittenfahrt, op. 57
FRANZ VON SUPPÉ Abertura da ópera Cavalaria Ligeira
JOSEPH LANNER Tarantela — Galopp, op. 125
RICHARD HEUBERGER Abertura da opereta Der Opernball
—
JOHANN STRAUSS II Abertura da ópera O Barão cigano; Eljen a Magyar ; 
Perpetuum mobile; Donner und Blitz; Donauwalzer

O lendário maestro austríaco Leopold Hager regressa ao Porto para dar as boas-
-vindas ao Ano Novo. O programa apresenta vários êxitos da música que agitava 
os salões europeus do século XIX, com algumas das mais célebres valsas, galopes, 
polcas e aberturas. Para além de obras de Johann Strauss II, omnipresentes num pro-
grama desenhado à imagem dos históricos Concertos de Ano Novo da Filarmónica 
de Viena, podemos ainda ouvir um conjunto de peças apelativas imaginadas por 
compositores que brilharam em torno da mesma época: desde Joseph Lanner, um 
nome central das danças de salão vienenses, ao francês Émile Waldteufel, com 
uma famosa valsa inspirada nos movimentos ágeis dos patinadores invernais que 
se divertiam no Bosque de Bolonha. 

FORA DE SÉRIE

CONCERTO DE 
ANO NOVO

€ 22

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA



O primeiro ciclo de concertos da temporada marca a abertura do Ano do Amor. “Se 
a música é o alimento do amor, não parem de tocar. Dêem-me música em excesso.”, 
escrevia Shakespeare em Noite de Reis. Não podemos garantir que aqui se conjure 
os amores não correspondidos através deste alimento das musas, mas certamente 
que as almas serão preenchidas por obras inspiradíssimas de compositores que 
marcaram a história, sem esquecer a música dos nossos dias — com a estreia de 
duas novas composições num concerto partilhado entre o Remix Ensemble e o 
convidado especial Ensemble intercontemporain. O tema do amor está presente 
na música de Messiaen e Brahms cantada pelo Coro Casa da Música, e prossegue 
depois com a Orquestra Sinfónica, que interpreta o poema sinfónico Pelleas und 
Melisande de Schoenberg e nos traz dois solistas de topo para partilhar um Concerto 
duplo de Brahms: a violinista Baiba Skride e o violoncelista Alban Gerhardt. Num 
outro concerto, a Sinfónica apresenta mais dois convidados para com eles apre-
sentar a fabulosa Sinfonia Turangalîla de Messiaen, inspirada na lenda de Tristão e 
Isolda: Steven Osborne (piano) e Thomas Bloch (ondas Martenot). Já a Orquestra 
Barroca, evoca o amor com música celebrativa dos mestres do Barroco alemão, 
Bach e Händel. Um início de ano em grande que não esquece os mais novos e inclui 
uma peça de teatro musical para as famílias.

09–23 janeiro



S
O

FI
 J

EA
N

N
IN

32  

CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical
LUÍS DUARTE piano
LÍGIA MADEIRA piano

OLIVIER MESSIAEN Cinq rechants; excertos de Vingt Regards sur  
l’Enfant Jésus

FRANZ SCHUBERT Fantasia em Fá menor , op.103, D 940 para piano  
a quatro mãos

JOHANNES BRAHMS Verlorene Jugend, de Cinco canções, op. 104; 
Liebeslieder Waltzes

“A Bem-Amada permanece acima do Tempo, para lá de qualquer técnica musical, 
rítmica ou literária, para lá da própria morte”, escreveu Messiaen a propósito dos seus 
Cinq Rechants. Neles há símbolos do amor de origens diversas — de Shakespeare 
à cultura popular latino-americana. Num concerto sobre o amor, o incontornável 
legado romântico marca presença através de algumas das páginas mais populares 
da música vocal de Brahms — primeiro a cappella, com uma das Cinco Canções, 
op. 104, depois com as famosas Liebeslieder-Walzer para coro e piano a 4 mãos, que 
fecham o concerto com a leveza do estilo popular e a elegância da valsa.

coro

VALSAS DE AMOR

09.01 
domingo

18:00 
sala suggia

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE…

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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11.01 
terça 

21:00 
sala suggia

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano fundação edp

RODRIGO TEIXEIRA

JOSÉ VIANNA DA MOTTA Balada, op. 16
FRYDERYK CHOPIN Balada n.º 4 em Fá menor, op.52
FRANZ LISZT Variações sobre um Tema de Bach “Weinen, Klasen,  
Sorgen, Zagen”

—
FRYDERYK CHOPIN Doze estudos, op. 10
MAURICE RAVEL La valse

Mantendo a tradição do Ciclo de Piano, a Casa da Música convida uma jovem pro-
messa do instrumento para inaugurar o ciclo. Natural da Maia e contando apenas 18 
anos, Rodrigo Teixeira tem somado diversos prémios ao seu currículo, trabalhando 
com prestigiados professores. Neste recital, interpreta obras marcantes da literatura 
pianística, atravessando a reinvenção levada a cabo por Chopin nos seus estudos 
até uma das últimas composições de um símbolo do Romantismo alemão, Johannes 
Brahms. De destacar ainda a Balada, op. 16 de Vianna da Motta, provavelmente a 
obra mais interpretada deste compositor. O concerto termina com a prodigiosa 
versão para piano a solo do poema coreográfico La valse de Ravel, onde Rodrigo 
Teixeira pode explorar uma variadíssima paleta de cores.

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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CENAS DE AMOR
ABERTURA OFICIAL  

ANO DO AMOR

sinfónica

14.01 
sexta

21:00 
sala suggia

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE…

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
BAIBA SKRIDE violino
ALBAN GERHARDT violoncelo

EDWARD ELGAR Salut d’amour
JOHANNES BRAHMS Concerto duplo para violino e violoncelo
—
ARNOLD SCHOENBERG Pelléas e Mélisande

O Amor dá a tónica a 2022 na Casa da Música. No lançamento oficial da temporada, 
a temática amorosa tem de ocupar um lugar destacado. O melodismo do inglês 
Edward Elgar sobressai no seu pedido musical de casamento, contrastando com 
o Simbolismo de Pelléas e Mélisande, peça de teatro do belga Maurice Maeterlinck 
que seduziu compositores como Debussy, Sibelius, Fauré e Schoenberg. Um amor 
cujo tratamento musical prefigura o Modernismo. Johannes Brahms escreveu um 
dos concertos duplos mais famosos da história. Apresentando o género como en-
carnação de um par amoroso, o Romantismo centro-europeu é o cartão de visita do 
Ciclo Grandes Concertos Duplos. O programa variado apresenta as grandes linhas 
programáticas da Casa da Música para este ano, através de obras que se tornaram 
favoritas dos músicos e do público. Virtuosismo, amor e música.

SÉRIE CLÁSSICA · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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15.01 
sábado

16:00 
sala 2

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE… serviço educativo

SERENA 
SERENATA

ÓPERA ISTO! co-produção
MÁRIO ALVES direcção musical e interpretação
GABRIEL NEVES, JOÃO TIAGO MAGALHÃES e MIGUEL REIS interpretação

Voltamos a desafiar o tenor e escritor Mário João Alves para uma criação original. 
Desta vez a inspiração será a canção italiana, nomeadamente a de Nápoles. Pelo 
meio invocar-se-á uma série de compositores, nomes como Rossini, Leoncavallo ou 
Puccini. Os trocadilhos, o humor e a imaginação estarão, como sempre, presentes 
nesta estreia.

OS NOSSOS CONCERTOS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

€ 8

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

Espectáculos destinados  
a famílias e público geral  
(com mais de 6 anos) que  
cruzam a música com  
outras linguagens de palco
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15.01 
sábado

18:00  
sala suggia

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE…

AMOR À MÚSICA
barroca

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
ROWAN PIERCE soprano
Tenor a designar

JOHANN SEBASTIAN BACH Cantata do Casamento, BWV 202 
—
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Ode para o Dia de Santa Cecília, HWV 76 

O primeiro concerto da temporada da Orquestra Barroca começa sob o mote do 
amor. Diz-se que Bach escreveu a Cantata do Casamento para o seu matrimónio 
com Anna Magdalena. Verdade ou lenda, o que sabemos é que a obra nos apresenta 
a chegada do amor com o florir da Primavera, a ofensiva do Cupido e a festa nupcial, 
num estilo leve e sedutor. A obra de Händel em programa é uma homenagem à 
música, evocando a sua padroeira, Santa Cecília. As famosas celebrações londrinas 
em sua honra, no século XVII, inspiraram artistas famosos ao longo de décadas. 
Foi o caso do poeta John Dryden, autor do poema que Händel viria a musicar anos 
depois. A Ode para o Dia de Santa Cecília coloca a música como força geradora do 
mundo, e se o poema é uma eloquente mistura de imagens da Antiguidade Clássica 
com as do Cristianismo, a música ilustra-o com poderosos efeitos que contribuíram 
para tornar esta uma obra imensamente popular.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%



42 JOVEM 
ORQUESTRA VALÉRIA CARVALHO 

EM “RUI VELOSO EM BOSSA”

18.01
terça

21:00 
sala 
suggia

19.01
quarta

21:30
sala 
suggia

NUNO COELHO direcção musical

ANTONÍN DVORÁK Abertura Otelo, op. 93
IGOR STRAVINSKI O Pássaro de Fogo 
—
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n.º 3 em Mi bemol maior,  
op. 55, “Eroica”

A Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) foi fundada em 1983 com 
o objectivo de formar jovens músicos espanhóis, ao mais alto nível, antes 
de ingressarem no mundo do trabalho. Realizando encontros anuais orien-
tados por professores e maestros de prestígio internacional, trabalham 
em conjunto repertório sinfónico e de câmara, culminando em digressões 
e gravações discográficas. Da célebre abertura de concerto Otelo, de 
Dvořák, passando pela partitura que inaugurou a prolífica colaboração 
de Stravinski com os Ballets Russes de Diaghilev, a estreia da orquestra 
na Casa da Música inclui ainda a Heróica de Beethoven, uma das mais 
brilhantes e influentes sinfonias do século XIX.

Depois de esgotar as principais salas do país, o espectáculo “Rui Veloso 
em Bossa” chega ao Porto. Artista brasileira radicada há décadas em 
Portugal, Valéria Carvalho é conhecida do grande público português 
graças a seu trabalho também como actriz no teatro, na TV e no cinema. 
Neste concerto, recria temas inesquecíveis da dupla Veloso e Tê, numa 
interpretação própria e original, em ritmo de bossa nova, fazendo-se 
acompanhar por músicos de excelência e contando com Rui Veloso como 
convidado especial. 

1ª PLATEIA € 30 

2ª PLATEIA € 25 

3ª PLATEIA € 20 

Cartão Amigo 25%

promotor:  
BG

€ 10

Juniores  
(< 30 anos) 50% 
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores  
(> 65 anos) 15%

NACIONAL  
DE ESPANHA
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22.01 
sábado 

18:00 
sala suggia

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE… sinfónica

SINFONIA 
TURANGALÎLA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
STEVEN OSBORNE piano
THOMAS BLOCH ondas Martenot

OLIVIER 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 parceiras concertantes do piano.

FORA DE SÉRIE · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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23.01 
domingo

18:00 
sala suggia

IF MUSIC BE THE FOOD OF LOVE… remix

AMOR 
CORRESPONDIDO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
JULIET FRASER soprano
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN
LUCIE LEGUAY direcção musical

ZEYNEP GEDIZLIOGLU nova obra para ensemble 
(estreia mundial; encomenda do Ensemble intercontemporain)

REBECCA SAUNDERS Skin, para soprano e ensemble
—
HÈCTOR PARRA A morte e a Primavera, para dois ensembles e dois maestros 
Quatorze quadros para um ballet imaginário segundo o romance  
epónimo inacabado de Mercé Rodoreda 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música e Ensemble Intercontemporain)

Dois ensembles encontram-se em palco para a estreia de uma obra ambiciosa do 
compositor catalão Hèctor Parra: La mort i la primavera, inspirada num romance 
que a escritora Mercè Rodoreda, sua conterrânea, deixou por terminar. O texto é 
particularmente sombrio, em torno de um adolescente que procura libertar-se de 
uma sociedade distópica e cruel. Este projecto especial, com concertos no Porto 
e em Paris, junta o agrupamento de música contemporânea da Casa da Música ao 
seu congénere francês, o prestigiado Ensemble intercontemporain, fundado em 
1976 por Pierre Boulez. Também em estreia mundial será interpretada In Zimmern, 
uma encomenda à compositora turca Zeynep Gedizlioğlu, num programa que se 
completa com Skin, obra de Rebecca Saunders escrita para a voz de Juliet Fraser 
— precisamente a solista convidada para a reinterpretar na Sala Suggia.

CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS · PORTRAIT REBECCA SAUNDERS

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

APOIO
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1 BIGO
PRÉMIO JOVENS 
MÚSICOS/ANTENA 2
RECITAL DOS VENCEDOR DO  
NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2021

23.01
domingo

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

25.01
terça

19:30
sala 2

JORGE QUEIJO direcção artística e interpretação
SÓNIA BARBOSA dramaturgia
ANA CONCEIÇÃO, BEATRIZ PRADA, BEATRIZ ROLA  
e CATARINA GOMES interpretação

O que é o amor umbilical? Que cordão é esse que nos mantém ligados 
muito depois de ser cortado? Viagem ao umbigo de cada um e demons-
tração de como ele nos liga àqueles de quem gostamos, este concerto 
para bebés é também representativo da essencialidade do amor maternal 
e paternal. Mostra-nos, por outro lado, como a vida nos pode dar mais 
cordões e ligações, pondo-nos perante o paradoxo do umbigo enquanto 
símbolo do egoísmo e da união ao outro.

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.

DIOGO JOÃO guitarra

FEDERICO MOMPOU Canción y Danza n.º 10 
JOAQUÍN RODRIGO En los Trigales 
SALVADOR BROTONS Dues Suggestions
EDISON DENISOV Sonata

Todos os anos o Prémio Jovens Músicos destaca os novos talentos da 
interpretação musical em várias categorias, revelando os artistas com 
potencial para fazerem a diferença na vida musical dos próximos anos. 
Dois dos laureados da 34.ª edição do concurso apresentam-se agora em 
recital na Sala 2. Diogo João, vencedor na categoria Guitarra (nível supe-
rior), foi premiado em cerca de 14 concursos nacionais e internacionais, 
concluindo em 2021 o Mestrado na Escola Superior de Música de Lisboa. 

€ 6

Cartão Amigo 25%

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

serviço educativo

PRIMEIROS CONCERTOS

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%
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NUNO LANHOSO 
APRESENTAÇÃO DE DISCO

27.01
quinta

21:30
sala 2

Nuno Lanhoso, cantautor portuense de 30 anos, cedo descobriu o seu 
fascínio pela música e pela escrita num velhinho piano. Mais tarde virou 
as atenções para a guitarra e desde então nunca mais parou. Procura 
ver beleza e poesia na simplicidade do quotidiano e transcrevê-las para 
as canções. Inspirado por artistas como Abrunhosa, Bettencourt e John 
Mayer, parte à busca da melodia e da frase perfeita, esperando, no fundo, 
nunca a encontrar. Mudou-se para Barcelona com 18 anos para estudar 
medicina, e foi nessa cidade que começou a tocar ao vivo. Depois de colo-
cado no Algarve, fez uma pausa no hospital e tem vivido da música desde 
então, levando cada vez mais a sério a arte da escrita e da composição.

€ 10

€ 8 ESTUDANTES

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Sons em Trânsito

A cultura mostra-nos o mundo. Fala-nos de nós 
próprios. Do que fomos e do que seremos.
E ensina-nos a ser melhores. Como pessoas e como 
sociedade. É por isso que no BPI e na Fundação
”la Caixa” estamos comprometidos a aproximá-la
de todas as pessoas. Onde quer que estejam.
Isto é acreditar na cultura. Isto é crescer com a cultura.

Mecenas
Principal
da Casa
da Música
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28.01 
sexta

21:00 
sala suggia

sinfónica

CLASSICISMO 
VIENENSE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
MARTYN JACKSON violino
MATEUSZ STASTO viola

FRANZ JOSEPH HAYDN Sinfonia n.º 83, em Sol menor, “La poule”
WOLFGANG AMADEUS MOZART Sinfonia concertante para violino e viola, 
K. 364, em Mi bemol maior

—
FRANCIS POULENC Sinfonietta 
WOLFGANG AMADEUS MOZART Abertura de As Bodas de Fígaro

Joseph Haydn gozou de um imenso sucesso nas suas tournées pela Europa: a Sinfonia 
n.º 83 “La Poule” faz parte do conjunto das sinfonias parisienses, as primeiras que 
compôs após uma vida ao serviço de Eszterháza, assim baptizada pelo público 
da estreia pelo seu vívido tema que lembra o vaguear de uma galinha. Também 
escrita para Paris, numa das tournées de Mozart, a Sinfonia Concertante K. 364 
enquadra-se num género que funde as texturas da sinfonia e do concerto, dando 
assim espaço aos solistas da orquestra. A abertura da ópera As Bodas de Fígaro é 
talvez uma das mais conhecidas e empolgantes obras orquestrais de Mozart, onde 
consegue expressar a loucura e a excitação da folle journée de Beaumarchais-Da 
Ponte, uma das mais memoráveis páginas da história da música. Apesar de escrita 
já no século XX, a Sinfonietta de Poulenc é uma revisitação ao estilo clássico de 
Haydn e Mozart.

SÉRIE CLÁSSICA

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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30.01 
domingo

12:00 
sala suggia

sinfónica

MOZART 
E PAPÁ HAYDN

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
concerto comentado por HELENA MARINHO

FRANZ JOSEPH HAYDN Sinfonia n.º 83, em Sol menor, “La poule”
WOLFGANG AMADEUS MOZART Abertura de As Bodas de Fígaro

A orquestra teve um grande destaque no Classicismo. Nesse período, muitos mú-
sicos criaram obras cheias de humor. Neste concerto, a Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música apresenta duas obras escritas no século XVIII que encarnam 
o humor dos seus compositores. Haydn incluiu um tema que se assemelha ao ca-
carejar da galinha no primeiro andamento da sinfonia. Mozart satirizou as relações 
amorosas da altura em óperas muito divertidas. Assim, traduziu os encontros e 
desencontros das pessoas através da escrita orquestral. A caricatura de animais 
e pessoas através da música dá o mote para o concerto inserido na Série Famílias, 
em que humor e música se misturam de forma ímpar.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 10

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



“Uma banda sonora 
deve ter tanta relação 
com o filme como a 
música que alguém 
está a tocar na minha 
sala tem com o livro 
que eu estou a ler.”
IGOR STRAVINSKY

fevereiro
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MARIA JOÃO 
“SONGS FROM SHAKESPEARE”

02.02
quarta

21:00
sala 
suggia

O ponto de partida são as palavras de Shakespeare, retiradas de diversas 
fontes e sem aparente ligação entre si. Colando estes pedaços numa manta 
de retalhos surge uma nova narrativa que rasga o universo shakespeariano 
de uma ponta à outra. Maria João e João Farinha são parceiros há mais de 
10 anos no projecto de jazz/electrónica Ogre. Aumentam agora a formação 
base de pianos eléctricos, sintetizadores, electrónicas e bateria para incluir 
um ensemble de câmara, expandindo a paleta de cores pelas mãos da 
compositora e orquestradora Sara Ross. Uma experiência para todos os 
públicos, sejam ou não conhecedores da obra do famoso dramaturgo. Em 
complemento à vertente musical, o espectáculo conta com a participação 
de André Gago, o guia para esta embrulhada shakespeariana.

1ª PLATEIA € 15 

2ª PLATEIA € 12 

Cartão Amigo 25%

promotor:  
BG
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05.02 
sábado

18:00 
sala suggia

sinfónica

VIAGEM 
A PORTUGAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BASTIEN STIL direcção musical
ROGER MURARO piano
HORÁCIO FERREIRA clarinete

PEDRO AMARAL Anamorphoses
(estreia mundial da nova versão; encomenda Casa da Música  
e Câmara Municipal de Matosinhos)

LUÍS TINOCO Entre Silêncios, concerto para clarinete e orquestra
—
VASCO MENDONÇA Step Right Up, concerto para piano e orquestra

Um fim de tarde preenchido por música recente de compositores portugueses, 
incluindo duas obras concertantes escritas para os solistas que as vêm interpre-
tar. Pedro Amaral dedicou Anamorphoses a Emmanuel Nunes, o seu professor no 
Conservatório de Paris, na altura em que terminou o curso, em 1998. A nova versão 
agora estreada pela Orquestra Sinfónica reflecte, nas palavras do próprio, um com-
positor já mais maduro. Luís Tinoco inspirou-se num livro de Yvette K. Centeno para 
escrever um concerto com um carácter silencioso, em que o solista é desafiado 
a explorar uma variada paleta de timbres e cores em diálogo com a orquestra. A 
terminar, o prestigiado pianista Roger Muraro toca um concerto de Vasco Mendonça 
que recebeu a aclamação da crítica quando da sua estreia, em 2018. 

SÉRIE DESCOBERTAS 

17:15 cibermúsica
Mesa redonda com  
os compositores

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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VASCO NARCISO JOSÉ GONZALEZ
LOCAL VALLEY

08.02
terça

19:30
sala 2

08.02
terça

21:00
sala 
suggia

Formado em guitarra jazz pelo Hot Club de Portugal e pelo Conservatório 
de Amesterdão, Vasco Narciso criou projectos como a banda Hammond 
Crash ou a dupla de música improvisada Vasco Duo. Trabalhou também 
em bandas sonoras para filmes e instalações. Recentemente juntou mais 
três elementos ao seu projecto Narciso, um mundo sonoro que flutua 
entre o jazz, a electrónica, a pop e o indie rock. Anticorpo é o seu primeiro 
lançamento, um EP de quatro faixas entre as quais se destaca o single 
“Leve”, tema ilustrativo do conceito deste trabalho: a ultrapassagem de 
barreiras e a busca pela tranquilidade.

Poucas pessoas são tão aclamadas mundialmente e de forma tão “silen-
ciosa” como o sueco José Gonzalez. Local Valley, o seu aguardado quarto 
álbum, serve como um lembrete aliviante de que não é preciso gritar para 
ser ouvido. Desde o seu single de estreia, “Crosses” (2003), tanto ele 
como a sua música permaneceram silenciosos e despretensiosos. Local 
Valley mostra a sua habilidade singular para comunicar com modéstia 
mas de forma poderosa — começando com a ensolarada “El Invento”, a 
primeira música que gravou em espanhol (a língua nativa da sua herança 
argentina), e terminando com a intimista e rapsódica “Honey Honey”. Ao 
longo do caminho, envolve-nos no seu hipnotismo melódico e métrico 
característico, influenciado por composições de cantores folk clássicos 
e canções com influências da América Latina e de África.

1ª PLATEIA € 30 

2ª PLATEIA € 28 

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Lemon Ibéria

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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11.02 
sexta

21:00 
sala suggia

sinfónica

A MINHA PÁTRIA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical

CHARLES IVES Variations on America
BEDŘICH SMETANA O Moldau
—
VIANNA DA MOTTA Sinfonia à Pátria

Sob a direcção do seu maestro titular, Stefan Blunier, a Orquestra Sinfónica per-
corre diversas latitudes que ilustram o amor dos compositores pelos lugares onde 
nasceram e cresceram. Smetana leva-nos desde a nascente do rio Moldava, nas 
montanhas da Boémia, até às águas do Elba. Já de Vianna da Motta chega-nos 
a Sinfonia à Pátria, uma das mais importantes obras da história da música nacional, 
que se inspira em Luís de Camões e contém citações de temas populares como “As 
Peneiras”, de Viseu, e “O Folgadinho”, da Figueira da Foz. O programa inclui ainda a 
versão orquestral de uma peça “em parte séria, em parte divertida” de Charles Ives, 
um arranjo do tema tradicional “America (My Country, Tis of Thee)”.  

SÉRIE CLÁSSICA

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%



N
IK

O
LA

I L
U

G
A

N
S

K
Y

66

12.02 
sábado

18:00 
sala suggia

ciclo piano fundação EDP

NIKOLAI 
LUGANSKY

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata, op. 101
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata, op. 57, Appassionata
—
CÉSAR FRANCK Prelúdio, coral e fuga
SERGEI RACHMANINOFF 6 Estudos-Quadro

Nikolai Lugansky é um dos pianistas mais aclamados das últimas décadas. O Le 
Monde apontou-o como sendo “não só o mais maravilhoso pianista russo dos tempos 
modernos”, mas também “um dos mais excepcionais artistas da nossa época”. No 
recital que traz à Casa da Música, apresenta-se com uma selecção de obras-cha-
ve do repertório. Começando com duas sonatas de Beethoven muito distintas (a 
célebre Appassionata e uma das enigmáticas sonatas tardias), o programa pros-
segue com o Prelúdio, Coral e Fuga de César Franck, cuja diversidade de recursos 
técnicos e expressivos deve tanto a Beethoven como ao legado pianístico de Liszt. 
Honrando a melhor tradição pianística russa, uma selecção dos Estudos-Quadro de 
Rachmaninoff fecha com chave de ouro um recital que será por certo inesquecível.

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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13.02
domingo

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

PAULO NETO direcção artística e interpretação
FACTOR E! interpretação

Carlo Collodi escreveu uma das mais fascinantes histórias infantis de 
sempre, Pinóquio. As aventuras do boneco de madeira, as personagens 
à sua volta e a mensagem do conto renascem neste espectáculo musical 
adaptado aos nossos dias e ao público infantil. É a estreia — a não perder 
— de mais uma produção do Serviço Educativo.

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.

PRIMEIROS CONCERTOS

serviço educativo

PINÓQUIO

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

sinfónica

SINFONIA À PÁTRIA
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
concerto comentado por ANA LIBERAL

VIANNA DA MOTTA Sinfonia à Pátria

O final do século XIX foi uma época em que os compositores integraram ideias 
patrióticas nas suas obras. Dessa forma, reflectiram e alimentaram o espírito 
da nação. A Sinfonia à Pátria é uma obra essencial na música portuguesa. 
Composta pelo pianista virtuoso Viana da Motta, foi apresentada no Porto. 
A sua estreia em 1897, no antigo Palácio de Cristal foi um evento marcante 
para a música sinfónica em Portugal. Expressando o espírito renovador da 
nação através do som, a Sinfonia à Pátria simbolizou a regeneração cultural 
de Portugal num contexto conturbado. Neste concerto comentado faremos 
uma viagem no tempo e no espaço, visitando um período em que Portugal 
olhava para o passado para melhor se afirmar no presente, numa curiosa 
mistura de sinfonismo germânico e fervor patriótico português.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

13.02 
domingo

12:00 
sala 
suggia

€ 10

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

€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

❤



O ciclo Invicta.Música.Filmes explora a ligação entre os olhos e os ouvidos através 
do cinema. Com propostas aliciantes variadas, é um ciclo de três cine-concertos 
dedicados a obras-primas da Sétima Arte. Atraindo cinéfilos para a música e 
melómanos para o cinema, pretende cruzar experiências através das imagens e 
sons em movimento. Tem início com uma viagem espacial, guiada pela música de 
Gustav Holst e Philippe Manoury. Holst, fascinado pela astrologia e pelo misticismo, 
traduziu os planetas do sistema solar em música. Aqui, ouvir-se-á uma versão de 
câmara da suite Os Planetas. Manoury inspirou-se em Júpiter numa obra que liga 
o biológico ao tecnológico, antecipando um futuro em que pontifica a inteligência 
artificial. A queda da casa de Usher é um filme mudo de Jean Epstein lançado em 
1928. Inspirado num conto de Edgar Allan Poe, conta com uma banda sonora origi-
nal escrita pelo compositor espanhol José Maria Sanchez-Verdú. Uma estreia em 
Portugal da releitura vanguardista de um filme que primou pelo pioneirismo e que 
marcou a história do cinema. O Serviço Educativo apresenta filmes da pioneira do 
cinema de animação Lotte Reininger com música concebida especialmente para 
eles. Reininger empregou técnicas vanguardistas de sombras e filmagens, tendo 
desenvolvido um grande interesse pela música, inspirando-se em obras de Mozart 
e Bizet para criar verdadeiras obras-primas.

15–20 fevereiro
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15.02 
terça

19:30 
sala suggia

INVICTA.MÚSICA.FILMES remix

UMA VIAGEM PELO 
SISTEMA SOLAR

CINE-CONCERTO
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical
STÉPHANIE WAGNER flauta
WORTEN DIGITÓPIA electrónica e projecção
FRANCISCO MOURA concepção do dispositivo audiovisual

PHILIPPE MANOURY Jupiter, para flauta e electrónica em tempo real
—
GUSTAV HOLST/GEORGE MORTON Os Planetas

Uma das mais célebres obras orquestrais do século XX, a suite Os Planetas de 
Gustav Holst reflecte o fascínio do compositor pela astrologia. Cada um dos an-
damentos descreve o carácter associado aos planetas então conhecidos. Neste 
cine-concerto, a interpretação da obra conta com projecções de imagens dos astros 
que nos circundam. O programa inicia-se com uma obra de Philippe Manoury que 
explora a interacção da flauta com um sistema de síntese digital em tempo real, 
procurando fazer a máquina assemelhar-se ao ser humano: escuta, espera por um 
acontecimento, reage quando ele ocorre. A obra data de 1987 e representou uma 
revolução na forma de conceber a composição com recurso a meios electrónicos.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



16.02
quarta

21:00
sala 
suggia

Kátia Guerreiro regressa ao Porto, num espectáculo em nome próprio 
onde recorda alguns dos momentos mais felizes da sua carreira. Com a 
participação dos músicos Pedro de Castro e Luís Guerreiro (guitarra portu-
guesa), André Ramos e João Mário Veiga (viola) e Francisco Gaspar (viola 
baixo), conta ainda com alguns convidados a anunciar oportunamente. 
A carreira de Kátia Guerreiro teve início em 2000, com a sua presença 
no concerto de homenagem a Amália Rodrigues, no Coliseu de Lisboa. 
Público e crítica renderam-se à sua interpretação de “Amor de Mel, Amor 
de Fel” e de “Barco Negro”, considerando-a a melhor actuação da noite.

€ 25

Cartão Amigo 25%

promotor:  
HM Produções

KÁTIA GUERREIROA CASA DA MÚSICA 
AGRADECE

EMPRESAS AMIGAS E OUTROS APOIOS

FUNDADORES GOLD
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19.02 
sábado

16:00 
sala 2

INVICTA.MÚSICA.FILMES serviço educativo

SOMBRAS 
ANIMADAS

CINE-CONCERTO
WORTEN DIGITÓPIA direcção artística
FILIPE FERNANDES, ÓSCAR RODRIGUES e RICARDO VIEIRA música  
e interpretação

Todos os anos temos marcado presença no ciclo Invicta.Música.Filmes com pro-
jectos novos que envolvem o Factor E! e a Worten Digitópia. Para 2022 propomos 
a redescoberta dos filmes de animação de Lotte Reiniger, que se caracterizam 
pelo uso de sombras e que, apesar de serem quase centenários, constituirão uma 
enorme novidade aos olhos do público mais jovem. Para cada um dos filmes foi 
composta uma música que terá interpretação ao vivo.

OS NOSSOS CONCERTOS

€ 8

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

Espectáculos destinados  
a famílias e público geral  
(com mais de 6 anos) que  
cruzam a música com  
outras linguagens de palco
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19.02 
sábado

18:00 
sala suggia

INVICTA.MÚSICA.FILMES

A QUEDA DA 
CASA DE USHER

CINE-CONCERTO

sinfónica

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BRAD LUBMAN direcção musical
WORTEN DIGITÓPIA projecção

JEAN EPSTEIN filme
JOSÉ MARIA SANCHEZ-VERDÚ música 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Settimane Musicali  
di Stresa e Real Filharmonía de Galicia) 
Baseado na novela de EDGAR ALLAN POE

Dois irmãos com doenças enigmáticas, uma mulher sepultada que regressa, uma 
casa que não aguenta o seu próprio peso. Em 1928, o poeta e realizador Jean Epstein 
adaptou para cinema este conto de Edgar Allan Poe, explorando o cenário gótico 
bem característico do escritor norte-americano e técnicas de filmagem então 
vanguardistas que resultam em ambientes oníricos e misteriosos. Tornar-se-ia o 
mais emblemático dos trinta filmes que Epstein fez ao longo da carreira, um clássico 
do terror que pertence a qualquer lista das grandes obras cinematográficas do 
século XX. A nova banda sonora escrita por José Maria Sanchez-Verdú resulta da 
admiração do compositor pelo pensamento de Epstein, trabalhando não apenas 
os aspectos puramente sonoros mas também os aspectos filosóficos do pensa-
mento do cineasta. Um cine-concerto obrigatório para quem gosta de cinema e 
do privilégio de ouvir a banda sonora tocada ao vivo, a acompanhar a projecção.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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20.02 
domingo

12:00
sala 
suggia

INVICTA.MÚSICA.FILMES

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

OSVALDO FERREIRA direcção musical

“MÚSICA PORTUGUESA & ESTREIAS MUNDIAIS”
CAMILA MENINO Meligrania
JORGE RAMOS Impasto*
RODRIGO CARDOSO Auge*
ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA** Os Desastres da Guerra  
(sobre gravuras de Francisco Goya)

*Obras finalistas do IX Concurso de Composição BSP (2021)
*Compositor em Residência na BSP temporada 2021
Todas as obras em estreia mundial

Os novos talentos da composição portuguesa para banda fazem-se ouvir 
no Concurso Nacional de Composição da BSP. Os finalistas da IX edição 
são três jovens compositores com prémios arrecadados recentemente: 
Camila Menino foi vencedora de concursos como “Quem é Calouste” (2019) 
e nomeada “Compositora Emergente” da 1.ª Edição do Festival CriaSons; 
Jorge Ramos venceu o 1.º Prémio de Composição SPA/Antena 2 em 2020; 
e Rodrigo Cardoso recebeu em 2018 o Prémio de Ouro no Concurso 
Internacional para Jovens Músicos Oskar Rieding, na Eslovénia. A fechar 
o programa, a BSP apresenta uma obra escrita especialmente para esta 
ocasião por António Victorino d’Almeida, Compositor Convidado da BSP 
em 2021.

25.02
sexta

22:30
sala 2

EMMA RUTH RUNDLE

Emma Ruth Rundle sempre se mostrou uma artista multifacetada, capaz 
de se exprimir através de sonhadoras abstracções ambientais (como 
no seu álbum de estreia Electric Guitar: One), de explorações texturais 
maximalistas (ouça-se o seu trabalho com os Marriages, Red Sparowes 
e Nocturnes ou as colaborações com Chelsea Wolfe e Thou), bem como 
na tradição clássica de cantautora, de guitarra acústica em punho (como 
no álbum Some Heavy Ocean). Mas em Engine of Hell, o seu novo álbum, 
concentra-se no piano e combina-o com a voz criando uma espécie de 
intimidade, como se estivéssemos sentados ao seu lado. São canções 
dolorosas e íntimas, mas a sua mestria revela-se também na facilidade 
com que nos conseguimos rever na sua mágoa, como se um negro espelho 
se levantasse diante de nós.

€ 20

Cartão Amigo 25%

promotor: 
Amplificassom

€ 10

Juniores  
(< 30 anos) 50% 
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Sócio BSP 25% 
Seniores  
(> 65 anos) 15% 



82

27.02 
domingo

18:00 
sala suggia

sinfónica

CONCERTO 
DE CARNAVAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JOSÉ EDUARDO GOMES direcção musical

GIOACHINO ROSSINI Abertura de Guilherme Tell
FELIX MENDELSSOHN Sonho de uma Noite de Verão:  
Scherzo-Intermezzo-Nocturne

BÉLA BARTÓK Danças Romenas
EMMANUEL CHABRIER Habanera
JOHANNES BRAHMS Danças Húngaras n.ºs 1, 3 e 10
BEDRICH SMETANA Dança dos Comediantes
PIOTR TCHAIKOVSKI Polonaise de Eugene Onegin 

O Carnaval toma de assalto a Sala Suggia, com uma célebre abertura de Rossini e 
danças das mais variadas origens, sugerindo também muitos trajes tradicionais. Não 
faltam assim ideias para os disfarces que todos, músicos e público, são convidados 
a trazer para este Concerto de Carnaval da Orquestra Sinfónica. Em programa 
estão algumas das composições mais célebres do repertório sinfónico, com ritmos 
contagiantes oriundos da Roménia, da Hungria, da Rússia ou de Espanha. O Sonho 
de uma Noite de Verão, inspirado na peça de teatro de Shakespeare, completa o 
convite para um concerto mágico e pleno de fantasia.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO SOGRAPE



“A inovação  
musical é perigosa 
para o Estado”

PLATÃO

março
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05.03 
sábado

18:00 
sala suggia

sinfónica

A LUZ E O SILÊNCIO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical
CHRISTIAN DIERSTEIN e DIRK ROTHBRUST percussão

GYORGY LIGETI Lontano
REBECCA SAUNDERS Void, para duo de percussão e orquestra 
(estreia em Portugal)

—
HENRY DUTILLEUX Sinfonia n.º 1

Um programa tão comprometido com a música do nosso tempo como o é também o 
maestro convidado, Baldur Brönnimann. Lontano de Ligeti assemelha-se a um estudo 
sobre a luz e a cor orquestral, permitindo uma experiência de audição surpreendente: 
uma espécie de viagem cósmica, longe do quotidiano das lutas humanas. Também 
a premiada compositora Rebecca Saunders propõe novas perspectivas sonoras 
com Void, uma obra que nasce sobre palavras de Samuel Beckett e propõe fazer 
emergir os sons encobertos pelo silêncio. A obra foi escrita precisamente para os 
dois percussionistas que a irão interpretar, neste fim de tarde, ao lado da Orquestra 
Sinfónica: Christian Dierstein e Dirk Rotbrust. Tão divergente das correntes mais 
radicais do século XX quanto da tradição romântica, a música de Dutilleux apresenta 
uma linguagem musical densa com um piscar de olho a técnicas de composição mais 
antigas, nomeadamente a variação, notória na sua Primeira Sinfonia.

PORTRAIT REBECCA SAUNDERS 
SÉRIE DESCOBERTAS · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS 

17:15 cibermúsica
Palestra pré-concerto 
por RUI PENHA

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

APOIO
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O MUNDO 
DE BACH

CORO CASA DA MÚSICA
GRETE PEDERSON direcção musical

GUSTAV MAHLER (arr. GOTTWALD) Ich bin der Welt abhanden gekommen
FRANK MARTIN Missa para Coro Duplo (Kyrie, Sanctus e Agnus Dei)
JOHANN SEBASTIAN BACH Komm, Jesu, komm
JOHANN SEBASTIAN BACH/KNUT NYSTEDT Komm, süsser Tod
JOHANN SEBASTIAN BACH Singet dem Herrn

A música coral de Johann Sebastian Bach domina este concerto do Coro Casa da 
Música. Dois motetes do mestre da música religiosa luterana e um arranjo moderno 
de uma obra instrumental do mesmo para coro exploram o pietismo religioso de 
um compositor que marcou o Barroco luterano nas suas variadas formas. O rigor 
contrapontístico e a expressividade barroca misturam-se na devoção. Frank Martin 
inspirou-se na escrita coral de Bach na Missa para Coro Duplo. Escrita em 1926, a 
obra constituiu-se como uma das grandes obras corais da modernidade, reveladora 
do estilo idiossincrático do compositor. Clytus Gottwald transformou uma canção 
dos Rückert-Lieder de Gustav Mahler para voz solista e orquestra num motete coral 
onde pontificam os topoi românticos do abandono do Mundo, da Arte e do Amor. 
Um coro transformado em orquestra.

06.03 
domingo

12:00 
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%



A CASA DA MÚSICA
É MEMBRO DA ECHO

A Organização das Salas de Concerto Europeias (ECHO) é uma rede activa que reúne as 
principais salas de concerto na Europa, com o objectivo de promover troca de experiência 
profissional entre os seus membros, partilha de reflexão e estabelecimento de parcerias 
estratégicas. Todos os anos a ECHO nomeia um grupo de jovens artistas excepcionais que 
integram as suas Rising Stars. Aos artistas seleccionados é oferecida a oportunidade de se 
apresentarem em concerto nas principais salas da ECHO, com um programa da sua escolha. 
A ECHO organiza regularmente reuniões e seminários abertos a colegas de vários sectores 
profissionais europeus e de outras regiões do mundo.

MEMBROS DA ECHO
Barbican Centre London
BOZAR Brussels
Casa da Música Porto
Cité de la musique — Philharmonie de Paris
Elbphilharmonie Hamburg
Festspielhaus Baden-Baden
Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa
Het Concertgebouw Amsterdam
Kölner Philharmonie
Konserthuset Stockholm
Konzerthaus Dortmund
L’Auditori Barcelona
Megaron — The Athens Concert Hall
Müpa Budapest
Musikverein Wien
NOSPR Katowice
Palau de la Música Catalana
Philharmonie Luxembourg
Sage Gateshead
Théâtre des Champs-Elysées Paris
Town Hall & Symphony Hall Birmingham
Wiener Konzerthaus

90

07.03
segunda

21:00
sala 
suggia

DIVINE COMEDY

Integrada na digressão mundial “The Best of The Divine Comedy”, a banda 
de Neil Hannon regressa aos palcos portugueses para celebrar mais de 
três décadas de existência. O grupo irlandês promete trazer os grandes 
êxitos da sua carreira, como “Lady of a Certain Age”, “At the Indie Disco”, 
“Becoming More Like Alfie” e “Something for the Weekend”.

€ 35

Cartão Amigo 25%

promotor:  
House of Fun



08–25 março

A mitologia está presente em todas as formas de arte, e este ciclo reúne o resul-
tado dessa inspiração em obras de compositores de vários períodos. Os mitos 
gregos são o ponto de partida natural, enquanto elementos fundacionais da nossa 
civilização. Assim se impõe a narrativa de Prometeu, esse espírito nobre que quis 
levar o conhecimento e as artes à humanidade e serviu a Beethoven e a Liszt para 
a escrita de obras memoráveis, a apresentar pela Orquestra Sinfónica. Ou a de 
Cassandra, amaldiçoada ao ver o futuro sem que ninguém nela acreditasse, numa 
peça intensa de Michael Jarrell dada a conhecer pelo Remix Ensemble com a actriz 
Leonor Silveira. Os feitiços que marcam as tradições populares espanholas estão 
presentes num concerto da Orquestra Sinfónica em torno das famosas obras El Amor 
Brujo de Manuel de Falla e Carmen de Bizet, esta última numa versão de Shchedrin. 
A mitologia nórdica que inspirou o ciclo Anel de Wagner faz-se ouvir com excertos 
da ópera Crepúsculo dos Deuses. E, como sabemos, as histórias de amor e morte 
têm enorme potencial de dar origem a lendas que perduram por muito tempo. É 
em torno desses sentimentos que circulam as duas óperas em um acto que serão 
dirigidas pelo maestro e compositor Peter Eötvös: a sua Senza Sangue e ainda O 
Castelo do Barba Azul de Bartók.
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08.03 
terça

19:30 
sala suggia

MÚSICA E MITO remix

CASSANDRA

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

MICHAEL JARRELL Cassandra

Em Micenas, já depois da Guerra de Tróia terminar, a sacerdotisa Cassandra está 
às portas da morte. Amaldiçoada por Apolo, que lhe deu o dom de ver o futuro sem 
que nunca ninguém acreditasse nas suas palavras, previu a queda de Tróia mas foi 
olhada como louca. Obra de difícil catalogação, Cassandre foi escrita a partir da 
reinterpretação do mito grego pela escritora feminista Christa Wolf. Foi ela quem 
escolheu os excertos que estão na base da peça de Michael Jarrell: palavras imersas 
no fluxo musical, nunca cantadas mas faladas, que olham para o papel da mulher 
na História e reflectem sobre o propósito das guerras. Cassandra lança-nos afinal 
interrogações para todos os tempos, alertando-nos para os sinais que podem já 
estar à nossa frente: “Podemos assinalar o momento em que começa uma guerra, 
mas quando começa a pré-guerra?”

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

APOIO



12.03
sábado

16:00
sala 2

serviço educativo

LES FEUILLES 
MORTES

FACTOR E! concepção e direcção artística
FILIPE MONTEIRO, JOÃO COSTA, JOÃO PAULO ROSADO,  
PAULO GOMES e RUI TEIXEIRA interpretação

Quando, em 1945, Joseph Kosma escreveu música para o ballet Le ren-
dez-vous e se inspirou no Poème d’Octobre de Jules Massenet, estava 
longe de saber que a sua melodia viria a tornar-se num dos mais tocados 
standards de jazz de sempre. Este é o ponto de partida para um concerto 
que nos levará ao jazz e à constante mutação que, nas mãos dos seus 
intérpretes, a música popular foi sofrendo.

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

OS NOSSOS CONCERTOS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
€ 8

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%



P
ET

ER
 E

Ö
T

V
Ö

S

98  

12.03 
sábado

18:00 
sala suggia

MÚSICA E MITO sinfónica

AMORES 
OBSESSIVOS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PETER EÖTVÖS direcção musical
VIKTORIA VIZIN meio-soprano*+**
HAIJA ZSOLT barítono*
KRISZTIÁN CSER barítono**

PETER EÖTVÖS Senza Sangue 
(ópera em um acto; estreia em Portugal)*

—
BÉLA BARTÓK O Castelo do Barba Azul (ópera em um acto)**

Durante uma guerra civil, um homem e os seus camaradas matam a família inteira 
de uma jovem. O enredo percorre muitos anos, desde o momento em que a rapa-
riga fixa os olhos do rapaz que assassinou a sua família mas lhe poupou a vida, até 
ao reencontro de ambos, muito mais tarde. Peter Eötvös compôs a ópera Senza 
sangue com o objectivo de ser tocada juntamente com O Castelo do Barba Azul, de 
Béla Bartók, compositor com quem partilha a língua-mãe da música húngara. Para 
além de atmosferas semelhantes, as óperas apresentam idêntica orquestração e 
distribuição de vozes solistas, além de enredos paralelos: um casal que é confrontado 
com demónios do passado. Em Bartók, a mulher procura descobrir o segredo do 
marido, escondido atrás de uma porta proibida; em Eötvös ambos partilham o seu 
segredo, o dia fatídico em que nasceu uma ligação entre os dois. Uma récita dupla 
a não perder, por todas as razões, entre as quais o privilégio de ouvir este programa 
fabuloso sob a direcção do próprio Peter Eötvös. 

FORA DE SÉRIE 

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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13.03
domingo

12:00
sala 
suggia

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

ALEX SCHILLINGS direcção musical

CHARLES IVES (arr. WILLIAM RHOADS) Variations on “America”
KENNETH HESKETH Danceries
DIRK WAMBACQ II Compimento del Inizio
BENJAMIN BRITTEN (arr. FRANS SCHEEPERS) The Young 
Person's Guide to the Orchestra 
PERCY GRAINGER The Lads of Whamphray

Como soa o flautim? E uma tuba? Escrita a pedido do Ministério da 
Educação Britânico, o Guia da Orquestra para Jovens de Benjamin Britten 
utiliza um célebre tema de Purcell para mostrar os vários timbres das di-
ferentes famílias de uma orquestra. Frans Scheepers adaptou a partitura 
de Britten para banda sinfónica, dando assim a conhecer os diferentes 
instrumentos deste tipo de formação. O programa inclui ainda uma peça 
de Charles Ives sobre uma melodia tradicional norte-americana e uma 
obra onde abundam as referências à música para dança das cortes, do 
britânico Kenneth Hesketh. Para dirigir o concerto, a Banda Sinfónica conta 
com o prestigiado maestro holandês Alex Schillings, uma das maiores 
autoridades internacionais na direcção de bandas.

15.03
terça

19:30
sala 2

FILIPA BISCAIA

Filipa Biscaia começou a cantar no ambiente universitário de Coimbra 
e mudou-se depois para Lisboa, sendo hoje fadista residente na Tasca 
do Chico e no Solidó. O seu primeiro disco percorre o fado de Coimbra, 
o folclore, a música de intervenção e o fado tradicional de Lisboa, sob a 
influência de grandes referências como José Afonso, Adriano Correia de 
Oliveira, Amália Rodrigues, Fernanda Maria e Maria José da Guia. Com 
produção de Ricardo Dias e co-produção de André Dias, é um disco que 
pretende unir os dois mundos do fado, Coimbra e Lisboa, trazendo uma 
roupagem nova e leve, sem esquecer os traços da música tradicional. 

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

€ 10

Juniores  
(< 30 anos) 50% 
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Sócio BSP 25% 
Seniores  
(> 65 anos) 15% 
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18.03 
sexta

21:00 
sala suggia

MÚSICA E MITO sinfónica

PROMETEU

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical

LUDWIG VAN BEETHOVEN As Criaturas de Prometeu, Abertura
CAMILLE SAINT-SAËNS Dança Macabra, op. 40
FRANZ LISZT Prometeu
—
RICHARD WAGNER Suite de O Crepúsculo dos Deuses

Escrito numa fase crucial da carreira de Beethoven, As Criaturas de Prometeu é 
uma obra baseada no mito grego de Prometeu — o rebelde que roubou o fogo a 
Zeus para o entregar à humanidade e a libertar da ignorância, abrindo-lhe as portas 
da ciência e da arte. A narrativa era cara ao compositor, conhecido apoiante dos 
ideais iluministas, que fez dela o seu único bailado. A mesma lenda serviu a Liszt 
para um dos seus poemas sinfónicos, explorando magistralmente as emoções 
associadas à coragem do protagonista e à crueza do seu destino. Já o Anel de 
Wagner, baseado na mitologia do norte da Europa, retrata outro tipo de sede: a do 
poder desmesurado, gerando toda a magnífica saga que termina com a ópera O 
Crepúsculo dos Deuses. O exemplo de Liszt inspirou o francês Saint-Saëns, que se 
dedicou também aos poemas sinfónicos. Estabelecendo uma ligação com a primeira 
obra deste programa, a Dança Macabra tem origem no poema “Égalité, fraternité…” 
de Henri Cazalis, recuperando a lenda medieval da Dança da Morte, em que todos 
são iguais e igualmente conduzidos, dançando, para a sepultura.

SÉRIE CLÁSSICA

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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19.03 
sábado

18:00 
sala suggia

ciclo piano fundação EDP

EVGENI 
BOZHANOV

FRYDERYK CHOPIN Barcarola, op. 60
FRYDERYK CHOPIN Sonata para piano n.º 2, Marcha fúnebre
—
FRYDERYK CHOPIN Nocturno em Si maior, op. 62 n.º1
FRYDERYK CHOPIN Sonata para piano n.º 3

Com um apurado sentido poético na interpretação do repertório romântico, Evgeni 
Bozhanov reúne todas as virtudes da escola russa de piano: virtuosismo, sonoridades 
ricas e subjectividade enérgica. Destaca-se pela sua espontaneidade expressiva e 
inteligente, correndo riscos que resultam em interpretações realmente únicas. A sua 
carreira de sucesso já conta mais de uma década, desde os sucessivos prémios em 
grandes concursos internacionais — Alessandro-Casagrande em Terni, Svjatoslav 
Richter em Moscovo, Reine Elizabeth em Bruxelas e Van Cliburn no Texas. No seu 
regresso à Sala Suggia, apresenta um recital inteiramente dedicado a Chopin, um 
dos compositores que de forma mais consistente desenvolveu e transformou um 
conjunto circunscrito de géneros convencionais. Foi Chopin que mais longe levou 
o nocturno, aprofundando a sua expressividade, e que revalorizou formas como a 
sonata. Neste programa inclui-se a Segunda Sonata construída em torno de uma 
marcha fúnebre imensamente reconhecível.

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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20.03 
domingo

22:00 
sala suggia

ORQUESTRA JAZZ 
DE MATOSINHOS

PEDRO GUEDES direcção musical
música de GUILLERMO KLEIN 

A Orquestra Jazz de Matosinhos abre as portas às residências artísticas com algu-
mas das figuras mais criativas da escrita para big band. A primeira aventura é com 
Guillermo Klein, uma das vozes mais singulares no âmbito da composição actual, 
dentro e fora do jazz, com uma abordagem original que tanto parte dos ritmos tra-
dicionais como da música clássica argentina do século XX — música de complexa 
execução mas audição natural. A OJM apresenta a música de Klein neste concerto, 
o primeiro passo para a futura gravação de um disco conjunto com música nova.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

ciclo jazz

APOIO
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20.03
domingo

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

serviço educativo

BEBÉTHOVEN

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA direcção artística e interpretação
DUARTE CARDOSO, FLÁVIO ALDO, JOANA PEREIRA  
e JOAQUIM ALVES interpretação

Este concerto promoverá uma primeira abordagem à música de Beethoven, 
com a leveza e o tom divertido que a idade dos ouvintes requer. No fundo, 
queremos deixar desde cedo uma semente da grande música no ouvido 
e na alma dos bebés que forem assistir. E quem melhor do que o génio 
alemão para nos levar a isso?

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.

PRIMEIROS CONCERTOS

24.03
quinta

21:30
sala 2

ELISA

Elisa descobriu o seu amor pelo jazz aos 17 anos, o que a levou a estudar 
no Curso de Jazz do Conservatório da Madeira e, actualmente, na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Em 2020 deu-se a conhecer ao país e ao 
mundo com a vitória no Festival da Canção, em que interpretou “Medo de 
Sentir”, da autoria de Marta Carvalho. Assinou um contrato discográfico 
com a Warner Music, selo com o qual foram lançados os singles “Coração”, 
“Na Ilha” e “Este Meu Jeito”. Este será o seu concerto de estreia na Casa 
da Música. 

€ 15

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Primeira Linha

€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%
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25.03 
sexta

21:30 
sala suggia

MÚSICA E MITO sinfónica

AMORES 
ENFEITIÇADOS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
MARINA HEREDIA voz

MANUEL DE FALLA El Amor Brujo
—
RODION SHCHEDRIN Suite Carmen

De Candela, a jovem cigana que procura libertar-se de um amor que a persegue 
mesmo depois da morte, à única e inigualável Carmen, as partituras desta noite 
trazem histórias cheias de superstições e magia, temperadas por sonoridades e 
coloridos que nos remetem para o sensualismo da música espanhola. Unidas pela 
fantasia e pela energia das protagonistas, as partituras de Falla e Schedrin foram 
ambas pensadas como um bailado e escritas a pedido de duas mulheres incon-
tornáveis do mundo da dança: Pastora Imperio, do universo do flamenco, e Maya 
Plisetskaya, do ballet clássico do século XX. Para quebrar o feitiço de Candela, a 
Orquestra Sinfónica conta com uma das vozes mais requisitadas para interpretar 
El Amor Brujo: a espanhola Marina Heredia, célebre cantora de flamenco que se 
estreia no palco da Casa da Música.  

SÉRIE CLÁSSICA

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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26.03
sábado

21:00
sala 
suggia

RANCHO  
CANTADORES DA 
ALDEIA NOVA 

DE S. BENTO

Criado há 33 anos, o Rancho de Cantadores da Aldeia Nova de São Bento 
é herdeiro de uma longa tradição, numa aldeia há muito conhecida como 
“terra de bons cantadores”. Com membros de idades compreendidas entre 
os 16 e os 93 anos, o grupo representa com distinção o Cante Alentejano — 
considerado em 2014 Património Cultural e Imaterial da Humanidade pela 
UNESCO. Tem-se apresentado um pouco por todo o mundo e também 
nos principais palcos nacionais. Em 2016, o Rancho de Cantadores gravou 
um álbum homónimo, distinguido com o Galardão de Ouro.

1ª PLATEIA € 35 

2ª PLATEIA € 30

3ª PLATEIA € 25

Cartão Amigo 25%  

promotor:  
Sons em Trânsito

AVENIDA DA BOAVISTA 1269
4100-130 PORTO

T. (+351 ) 226 086 600 
E. geral@portopalaciohotel.pt

editoryhotels.com/porto-palacio

AUGE PORTO 
PORTO PALÁCIO SPA
251 Quartos & Suites
Centro de Congressos
10 Salas de Reunião
Health & Fitness Center

Porto Palácio Hotel by The Editory é o acesso ao que é exclusivo e onde uma colecção de arte 
contemporânea é tão natural como a melhor vista de 360º sobre a cidade do Porto. 

No 19º piso, um degrau abaixo das nuvens, encontrará o Restaurante AUGE Porto, um espaço 
com uma oferta diferenciada: um restaurante, uma garrafeira, um cocktail bar. 
Não deixe de visitar o Porto Palácio Spa. Um santuário holístico dedicado à aromaterapia com 
uma variedade de pacotes sazonais e tratamentos à la carte.
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27.03
domingo

12:00
sala 
suggia

sinfónica

CARMEN
CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
concerto comentado por DANIEL MOREIRA

RODION SHCHEDRIN Suite Carmen

O colorido da Espanha oitocentista foi capturado magistralmente por Bizet 
na ópera Carmen. Uma história trágica de amor que teve lugar na Andaluzia 
transformou-se numa das óperas mais conhecidas do repertório. Em 1967, 
o compositor soviético Rodion Shchedrin inspirou-se na música de Bizet 
e transformou-a profundamente, criando a Suite Carmen. Novos timbres 
refizeram as melodias do compositor francês. A obra foi dedicada à mulher 
de Shchedrin, a prima ballerina Maya Plisetskaya, figura maior da dança 
clássica do século XX. Uma carta de amor que evoca uma ópera romântica 
cheia de côr local, adaptando-a a novos contextos. Suite Carmen guia-nos 
por uma exótica Espanha, neste concerto integrado na Série Famílias.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

31.03
quinta

21:30
sala 2

JOANA ALMEIRANTE

Joana Almeirante estudou guitarra jazz no Conservatório de Música da 
Jobra e tem-se destacado, desde os 18 anos, como membro da banda de 
Miguel Araújo. Apresenta-se agora a solo, em formato voz e guitarra, com 
temas originais que farão parte do seu álbum de estreia. Em Novembro 
de 2020 apresentou o seu primeiro single, “Bem Me Quer”, um tema com 
letra e música de Miguel Araújo e que serve de genérico à telenovela da 
TVI com o mesmo nome. Em Abril de 2021 lançou “Mera Ilusão”, com letra 
e música da sua autoria.

€ 15

Cartão Amigo 25%  

promotor:  
Primeira Linha

€ 10

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



“Quanto mais faço 
amor mais vontade 
me dá de começar  
a Revolução; quanto 
mais Revoluções  
começo mais vontade 
me dá de fazer amor”
(GRAFFITI NAS PAREDES DE PARIS EM 1968)

abril
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02.04 
sábado

18:00 
sala suggia

sinfónica

AS FILHAS 
DO RENO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RALF WEIKERT direcção musical
CHRISTIANE LIBOR soprano
CHRISTIAN ELSNER tenor

RICHARD WAGNER O Anel do Nibelungo (excertos)

A tetralogia O Anel do Nibelungo encarnou o pensamento musical revolucionário 
de Richard Wagner. Nela, o compositor e libretista desenvolveu um modelo parti-
cular de espectáculo, profundamente individual. Narrando uma história inspirada 
na mitologia nórdica, a orquestra acompanha os heróis e vilões de forma intensa, 
traduzindo e complementando a narrativa através de uma abordagem sonora 
especial. A “obra de arte total” encarnou na tetralogia, antecipando correntes de 
vanguarda. Este concerto é um percurso por momentos dessa obra maior do re-
pertório do século XIX, capturando a variedade e o pioneirismo de Richard Wagner. 
O imaginário romântico condensou-se num dos projectos maiores de um artista 
inovador. A música, a poesia, a cenografia, os figurinos e a arquitectura dos teatros 
de ópera nunca mais foram os mesmos.

FORA DE SÉRIE

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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05.04 
terça

21:00 
sala suggia

ciclo piano fundação EDP

GRIGORY 
SOKOLOV

ROBERT SCHUMANN Kreisleriana, op. 16
—
SERGEI RACHMANINOFF 10 Prelúdios, op. 23

A mestria de um grande pianista está de regresso à Casa da Música. Grigory Sokolov, 
presença assídua na Sala Suggia, traz-nos uma visão quase ascética sobre a música 
num recital em que o Romantismo prepondera. O espírito livre da sensibilidade está 
à solta na Kreisleriana, de Robert Schumann. Inspirada pela literatura de E. T. A. 
Hoffmann, apresenta a estética do compositor numa obra indispensável, que captura 
a expressividade do momento de forma magistral. O virtuosismo romântico deixou 
marcas profundas em Rachmaninoff, que desenvolveu uma linguagem particular a 
partir de cânones oitocentistas. Os Prelúdios, op. 23, são um percurso pelos elemen-
tos do Romantismo encarnados num dos seus principais veículos, o piano. Piano e 
pianista fundem-se através da música.

€ 22

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP



09+12 abril

São muitas as páginas de música sublime escritas sob a inspiração de textos 
religiosos recheados de emoção. Os Concertos de Páscoa reúnem momentos 
arrebatadores dessa tradição, naquele que é o período mais intenso da devoção 
cristã. O famoso Requiem de Verdi dá início a este ciclo, juntando quatro vozes 
solistas de renome internacional ao Coro Casa da Música e à Orquestra Sinfónica. 
Da missa de mortos para o doloroso lamento da mãe de Jesus junto da cruz, o 
segundo concerto mostra-nos duas visões sobre o Stabat Mater, de dois grandes 
compositores barrocos: o italiano Alessandro Scarlatti e o francês Marc-Antoine 
Charpentier. Para as interpretar, a Orquestra Barroca faz-se acompanhar de Anna 
Dennis, uma das sopranos mais apreciadas da actualidade.
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09.04 
sábado

18:00 
sala suggia

CONCERTOS DE PÁSCOA sinfónica

REQUIEM DE VERDI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
GIORDANO BELLINCAMPI direcção musical
MARIA LUIGIA BORSI soprano
OLESYA PETROVA meio-soprano
ANTONELLO PALOMBI tenor
IEVGEN ORLOV barítono

GIUSEPPE VERDI Messa da Requiem

A Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da Música apresentam o Requiem de Verdi, 
música para a missa dos defuntos, uma súplica de redenção no dia do Juízo Final. A 
obra ilustra com cores fortes o texto bíblico, entre ambientes pacíficos e exaltados, 
maravilhosos e expressivos números de conjunto e a solo, com uma escrita coral 
imponente. Neste concerto, um elenco de solistas de prestígio internacional junta-se 
ao maestro Giordano Bellincampi, director musical da Auckland Philharmonia com 
uma intensa carreira internacional, especialmente apreciado pelas suas brilhantes 
interpretações de música coral-sinfónica.

FORA DE SÉRIE

€ 22

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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10.04 
domingo

21:00 
sala suggia

Adriano cantou até ao fim da sua vida. Cantou sempre com voz firme as belas can-
ções com que travejava a sua actividade de artista empenhado nas lutas do povo 
a que pertencia. Assim foi até ao último dia da sua vida, em 1982. Este concerto 
celebra a vida e a obra de Adriano Correia de Oliveira, que a 9 de Abril de 2022 
completaria 80 anos. Uma voz ímpar, de timbre e clareza notáveis, que deu corpo 
ao seu compromisso de vida com as lutas estudantis, camponesas e operárias, 
antes e depois do 25 de Abril. A sua interpretação de “Trova do Vento que Passa”, 
poema de Manuel Alegre e música de António Portugal, tornou-se um símbolo das 
lutas democráticas. Com convidados especiais a anunciar, este é um concerto de 
celebração pelo legado musical e revolucionário de uma figura incontornável da 
cultura nacional.

COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS 
DE ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

organização:  
Centro Artístico Cultural  
e Desportivo Adriano Correia  
de Oliveira



LA
U

R
EN

C
E 

C
U

M
M

IN
G

S

128  

12.04 
terça

19:30 
sala suggia

CONCERTOS DE PÁSCOA barroca

AMOR DE MÃE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS direcção musical
ANNA DENNIS soprano
Contratenor a designar

ALESSANDRO SCARLATTI Stabat Mater
—
MARC-ANTOINE CHARPENTIER Stabat Mater, H15

Banida da liturgia pelo Concílio de Trento e apenas readmitida no ano de 1727, a 
sequência Stabat Mater Dolorosa parte da perspectiva de Maria, mãe que assiste 
impotente ao sofrimento das últimas horas de vida do seu filho. Apesar da proibi-
ção, a profundidade e a força do texto atraíram várias gerações de compositores. 
Acompanhada por prestigiadas cantoras e sob a direcção do seu maestro titular, 
a Orquestra Barroca traz as visões de Marc-Antoine Charpentier e Alessandro 
Scarlatti sobre o pungente e dramático texto, naquele que será um dos momentos 
mais emotivos da temporada.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%



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

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

18.04
segunda

21:00
sala 
suggia

RODRIGO AMARANTE 
APRESENTA DRAMA

Rodrigo Amarante regressa a Portugal para apresentar o seu novo álbum 
Drama, sucessor de “Cavalo”, o trabalho de estreia a solo que em 2014 
viria a consagrá-lo em definitivo como um dos artistas mais importantes 
da música brasileira. Amarante marcou profundamente uma geração 
no seu país enquanto um dos líderes da banda Los Hermanos e como 
membro fundador do supergrupo de samba Orquestra Imperial, ao lado 
de Seu Jorge ou Moreno Veloso. Ao reconhecimento no seu país seguiu-se 
o internacional, graças ao projecto Little Joy, que formou com o baterista 
dos Strokes, a colaborações com Devendra Banhart e à autoria da música 
de abertura da mundialmente aclamada série televisiva Narcos.

€ 25

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Sons em Trânsito



O ciclo Música & Revolução revisita o Maio de ’68 numa série de concertos que 
espelham a pluralidade estética da época. O ultrapassar de barreiras políticas, 
sociais, culturais e sexuais impactou fortemente as artes. Assim, o ciclo pretende 
traçar uma panorâmica da heterogeneidade musical desse período efervescente. 
Integrando exclusivamente obras escritas nesse ano, segue um percurso sinuoso 
entre estilos, compositores e contextos. Da abertura da música erudita a contextos 
de improvisação, passando pelo estruturalismo influenciado pelos modelos seriais 
centrados em Darmstadt, Música & Revolução mostra o não-alinhamento de obras 
e compositores numa época em que a poesia estava na rua. Protesto, liberdade e 
heterodoxia numa viagem sem passaporte pelas músicas da segunda metade do 
século XX.

22–24 abril
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22.04 
sexta

21:00 
sala suggia

MÚSICA & REVOLUÇÃO coro & remix

HALLELUJAH

1.ª PARTE

CORO CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical

MAURICIO KAGEL Hallelujah

2.ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
VICTOR PEREIRA clarinete
MÁRIO TEIXEIRA vibrafone

JEAN BARRAQUÉ Duplo Concerto, para clarinete, vibrafone e ensemble
VINKO GLOBOKAR Études pour Folklora I

Mauricio Kagel transformou o papel dos músicos na arte contemporânea. As suas 
obras, de difícil categorização, expandiram o âmbito de acção dos seus interve-
nientes. Fixado em Colónia a partir do final da década de 50, Kagel incorporou 
os modelos pós-seriais da época, transformando-os e criando um estilo próprio. 
Hallelujah é uma das suas obras corais mais importantes, explorando a voz e o 
corpo de forma vibrante. Na linha temática do Ciclo Grandes Concertos Duplos, 
apresentaremos uma obra de Jean Barraqué para clarinete, vibrafone e ensemble 
em que se destaca a timidez dos solistas contra a escrita afirmativa e enfática do 
agrupamento. Se Barraqué se situa na esteira do serialismo integral, as práticas 
musicais tradicionais da Bósnia-Herzegovina e da Macedónia do Norte dão o mote 
a Vinko Globokar. A reminiscência de como melodias e timbres se entrelaçam dá 
o impulso para a exploração livre de sonoridades, numa obra de vanguarda enrai-
zada na tradição.

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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23.04 
sábado

18:00 
sala suggia

MÚSICA & REVOLUÇÃO remix, sinfónica & coro

CREDO

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
TIAGO MATOS barítono

GIACINTO SCELSI Okanagon
GEORGE CRUMB Songs, drones and refrains of death

2ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
PAULO BARROS flauta
LUÍS SILVA clarinete
GAVIN HILL fagote
NUNO VAZ trompa
LUÍS DUARTE piano

SIR HARRISON BIRTWISTLE Nomos, para quatro solistas e orquestra
ARVO PÄRT Credo, para coro, piano e orquestra

A exploração do contínuo entre som e música dá o mote para este concerto. O misti-
cismo experimentalista de Scelsi encarna numa obra que recorre a planos tímbricos 
e dinâmicos contrastantes e simultâneos, num pulsar sonoro em que os músicos 
participam usando os instrumentos de forma pouco ortodoxa. George Crumb dedi-
cou-se, durante muito tempo, a escrever obras inspiradas pela poesia do espanhol 
Federico García Lorca. A ideia de morte ressoa em Songs, Drones and Refrains of 
Death, explorando texto e som numa narrativa vanguardista. Birtwistle foi inspirado 
na teatralidade grega em Nomos. Na obra, a sobreposição e mutação de blocos 
sonoros de características distintas é protagonizada por quatro aerofones solistas. 
Em Credo, de Arvo Pärt, as técnicas associadas ao serialismo misturam-se como 
melodias e harmonias de música barroca numa obra verdadeiramente provocadora. 

FORA DE SÉRIE

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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24.04
domingo
21:00
sala 2 

25.04
segunda
18:00
sala 2

serviço educativo

LOVE

TIM YEALLAND e JORGE QUEIJO direcção artística
16.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS,  
OUTROS interpretação

Orpheu é uma personagem mitológica cuja história une, como nenhuma 
outra, o amor e a música. Actualizar esse legado clássico foi o desafio que 
nos propusemos para este espectáculo, trazendo o arquétipo do cantor 
inspirado para as ruas do Porto, bem como a sua Eurydice. Esta criação 
colectiva será apresentada pelos formandos do 16º Curso de Formação 
de Animadores Musicais e por um grupo de cidadãos com necessidades 
educativas especiais.

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

OS NOSSOS CONCERTOS · AO ALCANCE DE TODOS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

€ 8

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%

A Casa da Música é única, mas pode ser ainda mais sua. Nenhuma outra casa 
integra uma Orquestra Sinfónica, uma Orquestra Barroca, um Ensemble dedi-
cado à música contemporânea, um Coro e um Coro Infantil, o que a torna capaz 
de apresentar grande parte do repertório de música mais erudita, tendo a par 
um Serviço Educativo que convoca todos, sem excepção, para os prazeres e a 
fruição da música. Para manter a ambição que a Casa da Música demonstra é 
necessário manter uma forte ligação a toda a Sociedade Civil, e que cada vez 
mais pessoas sintam a Casa como sua e participem no projecto. Convidamos, 
por isso, a envolver-se ainda mais, integrando o Colégio de Patronos, que é cons-
tituído pelas pessoas com maior apreço pelo projecto artístico e educativo, que 
reconhecem o seu contributo para o desenvolvimento da população e que, de 
uma forma totalmente altruísta, contribuem para o seu financiamento.

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

APOIE E ENVOLVA-SE
NO PROJECTO
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24.04 
domingo

18:00 
sala suggia

MÚSICA & REVOLUÇÃO coro & sinfónica

CAMINHOS

1.ª PARTE

CORO CASA DA MÚSICA
NILS SCHWECKENDIEK direcção musical

SAMUEL BARBER Duas Canções, op. 42
HENRI POUSSEUR Mnemosyne I
CORNELIUS CARDEW The Great Learning, Paragraph 7

2.ª PARTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
MATEUSZ STASTO viola

PIERRE BOULEZ Livre pour cordes
LUCIANO BERIO Chemins III, para viola e orquestra

Samuel Barber tinha uma predilecção pela voz humana, que pôs em prática ao 
longo da vida — até o seu famoso Adagio para cordas tem uma versão para vozes. 
As suas duas últimas canções para coro a cappella exploram ambientes atmosfé-
ricos e flutuantes. O Coro Casa da Música canta também poemas de Khlébnikov, o 
primeiro vanguardista da poesia russa, colocados em música por Denisov. Já com a 
música de Lachenmann, as infinitas possibilidades expressivas da voz abrem portas 
a novos conteúdos semânticos, para lá da poesia convencional e despertando os 
nossos sentidos de forma única. A segunda parte do concerto é preenchida por 
duas obras essenciais dos modernismos vanguardistas. Libre pour cordes é a 
revisão altamente transformada de uma obra serial da juventude de Pierre Boulez, 
refectindo uma abordagem inquieta do compositor à obra. Chemins III explora o 
conflito entre solista e orquestra numa peça que evoca os contrastes do género 
concerto, numa modernidade que evoca o passado.

FORA DE SÉRIE

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%
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26.04
terça

19:30 
sala 2

PRÉMIO JOVENS 
MÚSICOS/ANTENA 2

JOÃO GONÇALVES violoncelo
REGINA FREIRE soprano
Piano a designar

Regina Freire e João Gonçalves apresentam-se em recital na Sala 2 na 
qualidade de laureados da 34.ª edição do Prémio Jovens Músicos, o 
concurso que se destina a revelar os novos talentos da interpretação 
musical em várias categorias. A soprano Regina Freire diplomou-se na 
Guildhall School of Music and Drama (Londres) e tem sido convidada 
de orquestras como a Sinfónica de Londres, a Orquestra de Guimarães, 
entre outras. Foi laureada em diversos concursos e finalista no Concurso 
Internacional de Canto Alfredo Kraus. João Gonçalves (violoncelo) tem 
trabalhado com prestigiados professores e maestros, somando prémios 
em vários concursos. Actualmente estuda com o reputado violoncelista 
Jeroen Reuling no Conservatório Real de Bruxelas. 

MÚSICA DE CÂMARA

27.04
quarta

21:30
sala 2

PAULINHO MOSKA

Paulinho Moska regressa a Portugal para apresentar o seu espectáculo a 
solo. Seduzido pela facilidade de viajar pelo mundo com o violão debaixo 
do braço e cantando o que compõe, aposta numa relação mais directa 
entre o artista e o público. Uma voz e um violão, num concerto que não 
precisa de mais nada. Somente do autor com o seu cúmplice entoando 
melodias que nos acompanham há anos. As canções ficam mais fiéis às 
composições originais e ganham a força de expressão do autor tocando 
e cantando “do mesmo jeito que foram compostas”. O repertório é com-
posto por êxitos como “Pensando em Você”, “A Seta e o Alvo” ou “A Idade 
do Céu”, entre outros, e novas canções lançadas pelo artista no seu mais 
recente álbum de originais, Beleza e Medo (2018).

€ 15

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Primeira Linha 

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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29.04 
sexta

21:00 
sala suggia

sinfónica

ROMEU E JULIETA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
REBECCA TONG direcção musical
GRAUSCHUMACHER PIANO DUO

EMMANUEL CHABRIER España
FRANCIS POULENC Concerto para dois pianos e orquestra
—
SERGEI PROKOFIEFF Romeu e Julieta, Suite

A estreia na Casa da Música da maestrina Rebecca Tong, vencedora dos concursos 
Solti, de Chicago, e La Maestra, em Paris. O Amor é o tema deste ano, por vezes 
abordado na forma de concertos duplos que encarnam os intervenientes nesse jogo. 
Este concerto aflora uma das histórias de amor mais trágicas da cultura Ocidental. 
Falamos de Romeu e Julieta, tragédia de Shakespeare que Prokofieff musicou 
em forma de bailado. A expressividade dos corpos é impulsionada pelo colorido 
orquestral. O encontro dos amantes encarna no Concerto para dois pianos e or-
questra, escrito por Francis Poulenc em 1932. O jovem compositor experimentava 
um efectivo novo e assinou uma obra em que o ‘modernismo feliz’ sobressai através 
da vivacidade rítmica. A viagem de Emmanuel Chabrier a Espanha traduziu-se 
numa peça orquestral inspirada e colorida que teve a sua génese numa obra para 
dois pianos. Assim se completa o círculo.

SÉRIE CLÁSSICA · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%



“O Amor é amizade 
posta em música”

JACKSON POLLOCK

maio



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.

CAFÉ CASA DA MÚSICA

01.05
domingo

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

VIVA, VIVALDI!

SOFIA NEREIDA direcção artística e interpretação
FLÁVIO ALDO e JOANA PEREIRA interpretação

Estreada em 2013, aquando do Ano Itália, esta criação do Serviço Educativo 
redundou desde logo num enorme sucesso, o que a levou a ser também 
apresentada fora da Casa. Viva, Vivaldi! é um espectáculo de forte com-
ponente cénica e cenográfica cuja inspiração advém da música escrita 
pelo compositor italiano, um dos grandes nomes do período Barroco. 
Voltar a ele será sempre um motivo de 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.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

PRIMEIROS CONCERTOS

€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

serviço educativo



MECENAS RITO DA PRIMAVERA

01–14 maio

O renascimento que representa a Primavera evoca-se neste ciclo em que ganham 
protagonismo os jovens valores e as novas ideias. Começa com a escolha do ven-
cedor do Prémio Novos Talentos AGEAS, no concerto de finalistas que reúne os 
músicos e projectos favoritos do público da Casa da Música. Segue-se o ECHO 
Rising Stars, com cinco recitais que revelam aqueles que poderão ser as estrelas 
dos palcos da música clássica num futuro próximo. O fim-de-semana que encerra 
o ciclo é dedicado ao Spring ON!, que pela primeira vez apresenta um conjunto de 
propostas estimulantes na área do rock alternativo.
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01.05
domingo

18:00
sala 
suggia

RITO DA PRIMAVERA

PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

CONCERTO DOS FINALISTAS 2021

Ao longo de 2021, o público da Casa da Música votou nos seus músicos e 
projectos favoritos, em mais de uma dezena de concertos. Com o objec-
tivo 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 do Grupo Ageas 
Portugal com a Casa da Música, chega agora ao seu ponto culminante 
com a final disputada entre os três candidatos que obtiveram melhor 
classificação atribuída pelo público. Horácio Ferreira (clarinete), o duo 
de piano de Sérgio de A e Bernardo Pinhal e Pedro Borges (piano) foram 
os vencedores das edições anteriores deste Prémio.

03.05
terça

19:30
sala 2

ANTÓNIO LUÍS SILVA piano
TIAGO NUNES piano

FRANZ SCHUBERT Fantasia em Fá menor, D 940
EDVARD GRIEG Danças Norueguesas, op. 35
ANTONÍN DVOŘÁK Danças Eslavas
CHRISTOPH GLUCK Ballet de Orfeu e Eurídice
ASTOR PIAZZOLLA Libertango

Um recital de piano a quatro mãos em torno da fantasia e da dança. 
António Luís Silva e Tiago Nunes lançaram em 2021 um disco evocativo 
da liberdade ansiada pelos artistas limitados pela pandemia. O repertório 
é uma homenagem à resiliência daqueles que se viram impedidos de per-
correr o mundo neste período, abordando uma diversidade de geografias 
numa sugestiva viagem que se tornou impossível durante tanto tempo. O 
programa, já gravado em disco, junta em palco dois amigos de longa data 
e explora a ideia de fantasia enquanto expressão intelectual de liberdade, 
e de dança enquanto manifestação de liberdade pelo movimento.

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 

H4NDS DUO

€ 6

Cartão Amigo 25%

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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06.05 
sexta

21:00 
sala suggia

AMOR ADÚLTERO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical
EDUARDA MELO soprano

HECTOR BERLIOZ Cena de amor de Romeu e Julieta
ERNEST CHAUSSON Poème de l’amour et la mer
—
PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI Francesca da Rimini

“Mais experiências daquele tipo podiam até matar-me”. As palavras são de Berlioz 
e referem-se à intensidade vivida quando das apresentações de Romeu e Julieta, 
em 1827, durante a temporada dedicada à obra de Shakespeare no Teatro Odéon. 
A Cena de Amor de Romeu e Julieta é retirada da Terceira Sinfonia que o compositor 
escreveu alguns anos depois desta experiência avassaladora, numa expressão do 
seu amor por Shakespeare mas também pela actriz principal Harriet Smithson. Já 
a partitura de Chausson contará, neste concerto, com a voz da soprano Eduarda 
Melo para evocar as imagens, os sons e os aromas dos poemas do francês Maurice 
Bouchor — do mar ao céu e às folhas que ondulam ao vento. A terminar, um poema 
sinfónico de Tchaikovski para outro amor trágico. Francesca de Rimini, oferecida em 
casamento a um homem culto mas deformado, apaixona-se pelo irmão deste. Os 
amantes terminam assassinados e permanecem a rodopiar por toda a eternidade 
no segundo círculo do Inferno de Dante.

SÉRIE CLÁSSICA 

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica
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07.05 
sábado 
— 
08.05 
domingo 

sala 2

RITO DA PRIMAVERA

ECHO RISING STARS

Todos os anos, a European Concert Hall Organisation selecciona um grupo 
de artistas talentosos para o seu ciclo Rising Stars. Estes artistas tocam 
em digressão pelas salas de concerto associadas à rede ECHO. O ECHO 
Rising Stars existe desde 1995 e deu origem a carreiras musicais de muitos 
dos principais artistas internacionais da actualidade. O objectivo é revelar 
artistas jovens e brilhantes a novos públicos internacionais, oferecendo aos 
músicos seleccionados oportunidades únicas de apresentarem os seus 
programas nas principais salas de concerto da Europa. Em 2022 pisam o 
palco da Sala 2: Johan Dalene (violino), Ben Goldscheider (trompa), Simply 
Quartet, Kebyart Ensemble e Lucie Horsch (flauta de bisel). 

07.05
sábado

12:00
sala 2

JOHAN DALENE

KONSERTHUSET ESTOCOLMO apresenta:
JOHAN DALENE violino
Piano a designar

LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata para violino n.º 8 em Sol Maior, 
op. 30, n.º 3

TEBOGO MONNAKGOTLA nova obra 
(encomenda Konserthuset Estocolmo e ECHO)

JOHANNES BRAHMS Sonata para violino n.º 2 em Lá Maior, op. 100
MAURICE RAVEL Tzigane 

ECHO RISING STARS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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ECHO RISING STARS

BEN GOLDSCHEIDER 
E GIUSEPPE GUARRERA

BARBICAN CENTER DE LONDRES APRESENTA:
BEN GOLDSCHEIDER trompa
GIUSEPPE GUARRERA piano

JÖRG WIDMANN Air para trompa solo 
ROXANNA PANUFNIK Sonetos sem palavras 
SERGEI RACHMANINOFF Sonata para violoncelo em Sol  
menor, op. 19 

MARK SIMPSON nova obra 
(encomenda Barbican Center e ECHO 2021)

YORK BOWEN Sonata para trompa em Mi bemol, op. 101

07.05
sábado

16:00
sala 2

€ 6

Cartão Amigo 25%

€ 6

Cartão Amigo 25%

07.05
sábado

21:00
sala 2

ECHO RISING STARS

SIMPLY QUARTET

WIENER KONZERTHAUS, WIENER MUSIKVEREIN, KONZERTHAUS 
DORTMUND e ELBPHILHARMONIE HAMBURG apresentam:
SIMPLY QUARTET
DANFENG SHEN violino
ANTONIA RANKERSBERGER violino
XIANG LYU viola
IVAN VALENTIN HOLLUP ROALD violoncelo

ANTON WEBERN Cinco andamentos, op. 5, para quarteto  
de cordas

JULIA LACHERSTORFER nova obra 
(encomenda Wiener Konzerthaus, Wiener Musikverein, 
Konzerthaus Dortmund, Elbphilharmonie Hamburg e ECHO)

LUDWIG VAN BEETHOVEN Quarteto de cordas op. 131  
em Dó# menor

MECENAS RITO DA PRIMAVERA
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08.05 
domingo

12:00 
sala suggia

sinfónica

TCHAIKOVSKI 
COM AMOR

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical
concerto comentado por MÁRIO AZEVEDO

HECTOR BERLIOZ Cena de amor de Romeu e Julieta
PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKI Francesca da Rimini

O Romantismo foi um período fixado em amores trágicos e no passado. Óperas, 
bailados e obras instrumentais partilharam a emotividade extrema da tragédia amo-
rosa. Este concerto da Série Famílias apresenta um poema sinfónico de Tchaikovski 
inspirado numa história real. Através do recurso colorido a combinações de instru-
mentos da orquestra, o compositor leva-nos através de uma narrativa amorosa do 
final da Idade Média italiana, canonizada por autores como Dante e imortalizada 
em muitas representações artísticas. Um amor que transgrediu as normas sociais 
da época e terminou em desgraça. Paixão, tragédia e castigo num percurso guiado 
pelo poeta florentino e pelo compositor russo às profundezas do Inferno.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 10

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
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08.05
domingo

16:00
sala 2

KEBYART ENSEMBLE

PALAU DE LA MÚSICA CATALANA  
e L’AUDITORI BARCELONA apresentam:
KEBYART ENSEMBLE
PERE MÉNDEZ saxofone soprano
VÍCTOR SERRA saxofone alto
ROBERT SEARA saxofone tenor
DANIEL MIGUEL saxofone baritono

IGOR STRAVINSKI (arr. KEBYART ENSEMBLE) Suite Pulcinella
FLORENT SCHMITT Quatuor pour saxophones, op. 102
JORG WIDMANN nova obra 
(encomenda Palau de la Música Catalana, L’Auditori Barcelona  
e European Concert Hall Organisation)

FELIX & FANNY HENSEL (arr. KEBYART ENSEMBLE) Lieder ohne  
Worte, selection

LEONARD COHEN/FEDERICO GARCÍ LORCA  
(arr. KEBYART ENSEMBLE) Pequeño vals vienés

ECHO RISING STARS ECHO RISING STARS

08.05
domingo

18:00
sala 2

LUCIE HORSCH 
E MAX VOLBERS

CONCERTGEBOUW AMSTERDAM  
e KÖLNER PHILHARMONIE apresentam:
LUCIE HORSCH flautas de bisel
MAX VOLBERS cravo

DARIO CASTELLO Sonata seconda
GEORG PHILIPP TELEMANN Sonata in c minor, TWV 41:2
JACQUES MARTIN HOTTETERRE Prelude from L’Art de Préluder
CLAUDE DEBUSSY Syrinx
FRANÇOIS COUPERIN Quatrième Concert Royale
LOTTA WENNÄKOSKI nova obra  
(encomenda The Royal Concertgebouw, Kölner Philharmonie 
(KölnMusik) e European Concert Hall Organisation)

FRANÇOIS COUPERIN Le Tic-Toc-Choc où les Maillotins
FRANCESCA CACCINI Chi desia di saper che cos’è amore
JOSEPH BODIN DE BOISMORTIER Sonata in E minor, op. 91 n.º 4
JOHANN SEBASTIAN BACH Sonata BWV 1035

€ 6

Cartão Amigo 25%

€ 6

Cartão Amigo 25%
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11.05
quarta

21:30
sala 2

ARMANDINHO

2019 foi um ano de renovação na carreira de Armandinho, que se dividiu 
entre o lançamento de um álbum acústico com grandes sucessos, concer-
tos esgotados na Europa e na Oceânia, numa das suas maiores digressões 
internacionais dos últimos anos, em paralelo com a preparação do seu 
primeiro álbum de originais desde 2013, que já rendeu o single “Amor 
Vem Cá”. Ao vivo, Armandinho apresenta os seus maiores êxitos, como 
“Desenho de Deus”, “Rosa Norte”, “Semente” e “Outra Vida”, trazendo 
mensagens de amor e protecção do meio ambiente, numa verdadeira 
celebração repleta de boas vibrações. Regressa agora a Portugal para 
uma minidigressão de concertos acústicos, certamente inesquecíveis.

€ 20

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Primeira Linha

13.05
sexta

23:00
sala 2

GOD IS AN 
ASTRONAUT

Em 2022 celebra-se o 17.º aniversário do seminal disco All is Violent, All 
is Bright, dos irlandeses God is an Astronaut. Um trabalho que se tornou 
um marco da cultura post-rock feita na Europa (tal como Young Team 
dos Mogwai, por exemplo) e que gerou uma nova fase na vida da banda. 
All is Violent, All is Bright foi apresentado pela primeira vez em Portugal 
em 2006, quando da primeira digressão da banda por cá (acompanhados 
pelos então desconhecidos Linda Martini). Regressa agora para tocar na 
íntegra o disco histórico, seguido pelo seu novo álbum Ghost Tapes #10, 
celebrando assim os 20 anos da banda.

€ 22

Cartão Amigo 25% 

promotor:  
Pinuts
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14.05 
sábado

18:00 
sala suggia

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por JOÃO SILVA

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

AMOR FRATERNAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
JÖRG WIDMANN direcção musical
CAROLIN WIDMANN violino

JÖRG WIDMANN Concerto para violino e orquestra n.º 2
—
FELIX MENDELSSOHN Sinfonia n.º 5

Aos 13 anos, Jörg Widmann deixava rascunhos de música na mesa da cozinha e 
pedia à sua irmã mais nova, Carolin, para experimentar algumas técnicas não tra-
dicionais no violino. A resposta era frequentemente a mesma: “és louco”. Décadas 
depois, ambos se tornaram músicos requisitados no mundo inteiro, figuras funda-
mentais da cena contemporânea. Apresentam-se juntos na Casa da Música para 
interpretar o segundo Concerto para violino e orquestra — Jörg na qualidade de 
maestro e Carolin como solista. Nele, o compositor explora os inúmeros timbres e 
cores do violino, instrumento considerado pelo próprio como o “porta-voz das mais 
diversas emoções humanas”. O programa completa-se com a Quinta Sinfonia de 
Mendelssohn, escrita para o 300.º aniversário da Confissão de Augsburgo e que se 
serve da melodia do coral luterano Ein’ feste Burg ist unser Gott — também usada 
por J. S. Bach, 100 anos antes, para a mesma ocasião.

sinfónica

SÉRIE DESCOBERTAS 
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17.05 
terça

19:30 
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

remix

FÚRIA DE AMOR

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
NOA FRENKEL meio-soprano
ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR contrabaixo

REBECCA SAUNDERS Us Dead Talk Love, para alto e ensemble 
(estreia em Portugal; encomenda Südwestrundfunk, Casa da Música, 
November Music, GRAME — Centre national de création musicale, 
Huddersfield Contemporary Music Festival e Felicja Blumental International 
Music Festival)

REBECCA SAUNDERS Fury II, para contrabaixo e ensemble
—
JOHANNES BRAHMS/EBERHARD KLOKE Vier ernste Gesänge
REBECCA SAUNDERS A visible trace

A retrospectiva da obra de Rebecca Saunders continua pelas mãos dos músicos do 
Remix Ensemble e com a direcção musical de Peter Rundel. E é caso para dizer que 
do maestro não se pode prescindir: a compositora indicou na partitura que Visible 
Trace era especificamente escrita para 11 solistas e maestro. Co-encomendada pela 
Casa da Música, Fury II representa uma expansão de Fury I, dedicada ao contrabai-
xista do Remix Ensemble, António Augusto Aguiar, solista convidado desta peça. 
Quem também regressa ao palco da Suggia para acompanhar o agrupamento é a 
contralto Noa Frenkel, que estreia a nova peça da compositora inglesa. O progra-
ma inclui ainda um arranjo da música de Johannes Brahms, realizado pelo alemão 
Eberhard Kloke, compositor que se tem dedicado a arranjos de inúmeras obras de 
figuras como Wagner, Brahms, Schubert e Mahler.

PORTRAIT REBECCA SAUNDERS

APOIO



18.05
quarta

21:30
sala 
suggia

EINSTÜRZENDE 
NEUBAUTEN

A banda alemã Einsturzende Neubauten, liderada por Blixa Bargeld (co-
laborador assíduo de Nick Cave & The Bad Seeds), regressa a Portugal 12 
anos depois da sua última actuação na Aula Magna e na Casa da Música. 
O colectivo de Berlim vem apresentar um novo disco, assim como os 
clássicos que os tornaram uma das mais irreverentes e vanguardistas 
bandas dos anos 80. A sua sonoridade de cariz industrial, ambient rock, 
avant-garde e experimental rock influenciou inúmeros grupos ao longo 
dos anos e torna única cada uma das suas actuações ao vivo. A utiliza-
ção de instrumentos pouco convencionais, tais como serrotes, martelos 
pneumáticos, molas, bidons e uma enorme parafernália de todo o tipo de 
metais, conjugados com guitarra e teclados, dá origem a uma sonoridade 
que poucos ou nenhuns ousam alcançar.

€ 35

Cartão Amigo 25% 

promotor:  
Lemon Ibéria
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20.05 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

VIOLINO, OLÉ!

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAIL JUROWSKY direcção musical
LETICIA MORENO violino

SERGEI PROKOFIEFF Concerto para violino n.º 2 
—
DMITRI CHOSTAKOVITCH Sinfonia n.º 7, “Leninegrado”

A força interpretativa e a versatilidade de Leticia Moreno têm-lhe garantido os 
aplausos entusiasmados da crítica. A violinista espanhola regressa à Casa da 
Música para tocar o Concerto n.º 2 de Prokofieff, uma obra que teve estreia em 
Madrid, em 1935. Numa noite que tem como maestro Michail Jurowski, aclamado 
especialista no repertório sinfónico russo, a Orquestra Sinfónica apresenta um dos 
maiores sucessos de Dmitri Chostakovitch e que se tornaria num hino à resistência 
contra o nazismo: a Sétima Sinfonia.  

SÉRIE CLÁSSICA
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21.05
sábado

16:00
sala 2

serviço educativo

KAMA RASA

SUPRIYA NAGARAJAN concepção e direcção artística
SUPRIYA NAGARAJAN e DUNCAN CHAPMAN interpretação

Supriyia Nagarajan (voz) e Duncan Chapman (electrónica) levam-nos às 
raízes da música indiana, num concerto com uma componente didática 
que nos ajuda a entender melhor a cultura daquele país. Fundindo as 
sonoridades tradicionais e a electrónica contemporânea, o repertório é 
dedicado à “Kama Rasa” — literalmente, a época do amor.

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

OS NOSSOS CONCERTOS

Uma revista que escuta o nosso tempo.

Pensamento | Cultura | Memória | Crítica
Arte | Urbanismo | Literatura | Ciência

electra.magazine

À venda em bancas, livrarias 
e electramagazine.com
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€ 8

€ 6 (< 30 ANOS)

Cartão Amigo 25%
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21.05 
sábado

18:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano fundação EDP

ALEXANDRE 
THARAUD 

JEAN-BAPTISTE LULLY/A. THARAUD Marche des Turcs
FRANÇOIS COUPERIN Cinco peças (La Logivière, Les Barricades 
mistérieuses, Passacaille, Les Ombres errantes, Tic toc choc ou les Maillotins)

JEAN PHILIPPE RAMEAU Suite em Lá (Allemande, Sarabande, Fanfarinette, 
Gavotte et six doubles)

FRANZ SCHUBERT Improvisos op. 90
 
Naquela que é a sua estreia na Casa da Música, o pianista Alexandre Tharaud revisita 
êxitos da sua discografia premiada, incluindo algumas das peças mais conhecidas 
dos chamados cravistas franceses. Presença regular nos festivais internacionais 
de piano e nas mais prestigiadas salas de concerto mundiais, Alexandre Tharaud 
afirmou-se como um dos grandes artistas da sua geração através de uma extensa 
e regular discografia, que conquistou os elogios da crítica, bem como pela aparição 
regular nos canais de televisão da especialidade. Os seus últimos discos foram 
dedicados à música escrita para Versailles, com o repertório que abre o programa, 
e a Franz Schubert, cujos célebres Improvisos coroam este recital.
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22.05
domingo

12:00
sala 
suggia

sinfónicaSINFONIA 
EM TEMPO DE GUERRA

CONCERTO COMENTADO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAIL JUROWSKY direcção musical
concerto comentado por GABRIELA CANAVILHAS

DMITRI CHOSTAKOVITCH Sinfonia n.º 7, “Leninegrado”

A música faz parte da vida quotidiana. Assim, reflecte e influencia a reali-
dade em que vivemos. Este concerto inserido na Série Famílias apresenta 
uma obra fundamental do século XX. Escrita na Segunda Guerra Mundial 
durante o cerco a Leninegrado, é um exemplo da criação artística em tem-
pos de adversidade. Numa Europa a ferro e fogo, Chostakovitch compôs 
uma sinfonia patriótica que levantou o moral dos soviéticos num dos pe-
ríodos mais negros da sua história. A orquestra tornou-se um personagem 
de um conflito cujo desespero alimentou a grande esperança no futuro. 
Uma viagem aos sons bélicos através da obra de um dos compositores 
maiores do século XX.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 10

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

23.05
segunda

19:00
sala 
suggia

serviço educativo

ESCOLA A CANTAR 
2022

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

Este encontro dos três projectos corais escolares que iniciámos em 
Outubro de 2016 é já um momento alto da nossa programação. Milhares 
de crianças tiveram, ao longo destes anos, um contacto progressivo com 
a prática vocal. Em Maio de 2022, mais uma vez, receberemos cerca de 
350 crianças que apresentarão a toda a comunidade escolar o trabalho 
desenvolvido durante o ano lectivo e, simultaneamente, terão uma expe-
riência artística na Sala Suggia, auditório principal da Casa da Música, o 
que para muitos ficará na memória.

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)

Cartão Amigo 25%
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27.05 
sexta
—
29.05 
domingo 
 
vários 
espaços

TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA

Como tem sido habitual na Casa da Música, assinala-se o aniversário de nascimento 
da pianista e pedagoga portuense Helena Sá e Costa. Nascida no Porto a 26 de maio 
de 1913, desenvolveu uma carreira internacional e contribuiu para a formação muitos 
músicos. Em 2022, o Tributo a Helena Sá e Costa divide-se em quatro eventos: um 
recital, dois concertos com piano e orquestra e a habitual Maratona de Teclistas. 
Do espírito do Classicismo Vienense encarnado no pianoforte de Andreas Staier 
ao virtuosismo romântico veiculado por Christian Zacharias, presenças habituais 
na Casa da Música, propomos uma festa em torno do piano. O pianista francês 
Alexandre Tharaud apresenta-se, pela primeira vez, na Sala Suggia. A Maratona de 
Teclistas reflecte o panorama do ensino da música em Portugal. Presencialmente 
e à distância, a juventude celebra o legado pedagógico de Helena Sá e Costa num 
evento participativo dedicado à sua memória.
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27.05 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

SÉRIE CLÁSSICA · TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA

sinfónica

VIRTUOSISMO 
TRIUNFANTE

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

OTTO NICOLAI Abertura de As Alegres Comadres de Windsor
ROBERT SCHUMANN Concerto para piano
—
MAURICE RAVEL Valsas Nobres e Sentimentais
JOHANN STRAUSS II Annen Polca; Abertura de O Morcego

Num concerto de homenagem à importante pianista e pedagoga Helena Sá e Costa, 
a obra em destaque pertence a um dos seus compositores preferidos, Robert 
Schumann. O seu Concerto para piano é um dos pontos áureos da música romântica 
alemã e um exemplo de síntese perfeita entre sensibilidade poética e virtuosismo 
triunfante. Para o interpretar, a Orquestra Sinfónica conta com o prestigiado Christian 
Zacharias na direcção e ao piano. Num programa enquadrado por música cheia de 
brilho e entusiasmo de Otto Nicolai e Johann Strauss II, merecem destaque as Valsas 
Nobres e Sentimentais de Ravel — um adeus à valsa e a todas as suas conotações 
sociais e históricas, pela pena de uma figura maior da música francesa. 
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28.05 
sábado  
+ 
29.05 
domingo 

10:00 
vários 
espaços

TRIBUTO A HELENA SÁ E COSTA

MARATONA DE TECLISTAS 2022
CONCERTOS DE INSTRUMENTOS DE TECLA COM ALUNOS  

DE ESCOLAS VOCACIONAIS

Várias centenas de teclistas distribuem-se pelos diferentes espaços do edifício e 
mostram a um público entusiástico o talento que têm, contribuindo para a criação 
de uma atmosfera muito especial. Não é uma novidade, mas todos os anos nos 
surpreende. Para este ano aguardamos um regresso muito participado às salas 
da Casa da Música, mas não deixaremos também de ter apresentações vídeo que 
poderão ser visualizadas em locais pré-definidos da Casa.

€ 2
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28.05 
sábado

18:00 
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

barroca

MOZART EM VIENA

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
ANDREAS STAIER pianoforte e direcção musical

JOHAN JOSEF FUX Abertura em Sol menor
WOLFGANG AMADEUS MOZART Adagio e Fuga em Dó menor, KV 546
JOSEPH HAYDN Concerto para piano e orquestra n.º 11 em Ré maior
—
GREGOR JOSEPH WERNER Adagio e Fuga em Dó menor
WOLFGANG AMADEUS MOZART Sinfonia n.º 25 em Sol menor, KV 183 

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 n.º 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.
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29.05 
domingo

18:00 
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

coro

CANÇÕES 
NOCTURNAS

CORO CASA DA MÚSICA
PEDRO TEIXEIRA direcção musical
Orgão a designar

JOSEF RHEINBERGER Abendlied
CARLO GESUALDO Tenebræ factæ sunt
EURICO CARRAPATOSO O vos omnes
ERIC WHITACRE Waternight
FRANCIS POULENC Un soir de neige
JOHN TAVERNER As one who has slept
RUI PAULO TEIXEIRA Tenebræ et Lux  
ALFREDO TEIXEIRA Magnificat de Álvaro de Campos
PAWEŁ ŁUKASZEWSKI Nunc dimittis
ĒRIKS EŠENVALDS Stars

O Coro Casa da Música apresenta-se, pela primeira vez, dirigido por Pedro Teixeira 
— mestre em obter sonoridades límpidas e de grande qualidade dos coros com os 
quais colabora e que, além do interesse pela música antiga, se dedica à música 
contemporânea. O programa explora o ambiente crepuscular através da escrita 
cristalina de Rheinberger, da amarga expressão de Gesualdo nos seus responsórios 
da Semana Santa, da poesia de Octavio Paz na música de Whiteacre, do mistério 
onírico de Poulenc através da poesia de Paul Éluard, do sono e ressurreição pre-
sentes em Taverner e Lukaszewski, e da gratidão perante o testemunho da gran-
deza da noite e da natureza na composição de Ešenvalds. A música portuguesa 
tem presença neste programa com obras de três compositores contemporâneos: 
Fernando Pessoa encontra a inquietude da escuridão na obra de Alfredo Teixeira, 
Rui Paulo Teixeira explora o contraste entre luz e sombra, e de Eurico Carrapatoso 
ouve-se um dos seus “Motetes para um tempo de Paixão”.



“Encontro-te na  
música que amo”

ANÓNIMO

junho
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04.06 
sábado

18:00 
sala suggia

17:15 cibermúsica
Palestra pré-concerto  
por DANIEL MOREIRA

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica

MAR SEDUTOR

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RYAN WIGGLESWORTH direcção musical
CAROLIN WIDMANN violino

BENJAMIN BRITTEN Sinfonia da Requiem
REBECCA SAUNDERS Still, para violino e orquestra
—
CLAUDE DEBUSSY La mer

Um comovente apelo à paz inaugura o concerto desta tarde. A Sinfonia da Requiem é 
a obra maior de Benjamin Britten, um dos artistas britânicos mais influentes do século 
XX. Também do Reino Unido nos chega a partitura de uma notável compositora 
contemporânea, Rebecca Saunders: Still explora o inesgotável potencial sonoro do 
silêncio, à espera de ser revelado e se tornar audível, e é dedicado à violinista Carolin 
Widmann, precisamente a solista convidada para interpretar a obra ao lado da 
Orquestra Sinfónica e do prestigiado maestro inglês Ryan Wigglesworth. O concerto 
termina com uma das peças mais sedutoras dedicadas ao mar, na qual Debussy 
nos propõe escutar o nascer do sol, as ondas e o diálogo entre o vento e o mar. 

SÉRIE DESCOBERTAS · PORTRAIT REBECCA SAUNDERS

APOIO



05.06
domingo

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

serviço educativo

FONTE  
DE FONTAINE

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA direcção artística e interpretação
SÓNIA BARBOSA guião e interpretação
CATARINA GOMES e PAULO NETO interpretação

Apontado por muitos como um dos pioneiros da literatura infanto-juvenil, 
Jean de la Fontaine escreveu dezenas de fábulas ainda hoje contadas de 
geração em geração. Fomos beber à fonte da sua escrita simples e atraente, 
cheia de ensinamentos, para criar um concerto em que a música se cruza 
com o imaginário animal, apelando a todos os sentidos do nosso público.

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.

PRIMEIROS CONCERTOS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

MAIOR DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%
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07.06
terça

19:30
sala 2

JOANA RAQUEL

Num processo de constante descoberta da voz, Joana Raquel dedica-se 
cada vez mais à composição e à escrita de letras em português. Na sua 
abordagem está enraizado o jazz e a música improvisada, com fortes in-
fluências da música tradicional portuguesa. Tem sido presença regular em 
projectos focados na criação de música original, tais como “doisnovetrês 
diagonal” com o saxofonista Daniel Sousa, o duo com o pianista Miguel 
Meirinhos; “O Som das Palavras” com o vibrafonista Tiago Baptista; e o 
quarteto kiRi. Ao longo da sua formação frequentou a Licenciatura em Jazz 
da ESMAE, o Curso Profissional de Jazz do Conservatório de Música de 
Coimbra e a Academia de Música Valentim de Carvalho no Porto.

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

€ 10

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

13.06
segunda

21:00
sala 
suggia

CONCERTO ESCOLAR
ACADEMIA DE MÚSICA  

DE COSTA CABRAL

ORQUESTRA DE SOPROS DO SECUNDÁRIO
ORQUESTRA SINFÓNICA e CORO
HÉLDER TAVARES e TIAGO FERREIRA direcção musical
LILIANA LOPES direcção coral
SALOMÉ SOUSA teatro musical

RICARDO MATOSINHOS Todos os gatos têm sete vidas
Restante programa a anunciar

Com cada vida que o gato perde ganha-se uma lição para as crianças 
aprenderem, sabendo que só o gato, com as suas sete vidas, pode dar-se 
ao luxo de cometer certos deslizes. Esta peça de teatro musical com mú-
sica de Ricardo Matosinhos será o maior atractivo de mais um programa 
de final de ano da Academia de Música de Costa Cabral, trazendo para 
o palco da Sala Suggia o resultado da dedicação dos jovens músicos ao 
longo do ano lectivo.



198  

17.06 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

AMOR E VOLÚPIA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical
PAULO BARROS flauta
ILARIA VIVAN harpa

WOLFGANG AMADEUS MOZART/FERRUCCIO BUSONI Abertura  
de Don Giovanni

WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para flauta e harpa
—
ALEXANDER SCRIABIN Rêverie, op. 24
ALEXANDER SCRIABIN Poème de l`extase, op. 54

“Acabo de escrever um monólogo com as cores mais divinas. Novamente sou ar-
rastado por uma enorme onda de criatividade. Mal consigo respirar, mas, oh!, que 
bênção”, escrevia Scriabin numa carta que contém uma das primeiras referências 
ao Poema do Êxtase. De uma intensidade ímpar, esta tornar-se-ia uma obra de culto 
do compositor. A primeira parte do concerto é inteiramente dedicada à música do 
genial Mozart. Escrito para Marie-Louise, filha do duque de Guines e harpista, e para 
o duque, flautista, o Concerto para flauta e harpa ilustra bem o sentido dramático 
do compositor, com melodias que quase podiam ser personagens de uma ópera.

SÉRIE CLÁSSICA · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS 



MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

25 junho–10 setembro

Os concertos ao ar livre são a nota especial do Verão, que começa com a visita da 
Orquestra Sinfónica a Vila Nova de Gaia e termina com os Concertos na Avenida 
dos Aliados, pela Sinfónica e pela Barroca. Cá dentro, o destaque vai para mais uma 
edição do Prémio Suggia que revelará as promessas do violoncelo a nível interna-
cional, mas também as festas de partilha musical que são o Sonópolis, a Maratona 
de Violoncelistas, o concerto do Coro Infantil Casa da Música e o Encontro de 
Bandas Filarmónicas. Os talentos do piano são o foco do Concurso Santa Cecília, 
que aqui realiza a sua final, e os do acordeão mostram-se no concerto de laureados 
do concurso e festival Folefest. A programação pormenorizada do Verão da Casa 
será anunciada oportunamente.



“A música é como  
fazer amor, mas alguns 
compositores nunca 
atingem o climax  
enquanto outros o 
atingem vezes demais”

CHARLES BUKOWSKI

julho
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01.07 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica

PRÉMIO SUGGIA
CONCERTO DOS FINALISTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CARLOS IZCARAY direcção musical

Concertos para violoncelo e orquestra a anunciar

A 7.ª edição do Prémio Internacional Suggia traz ao Porto alguns dos jovens violon-
celistas mais promissores da Europa, em representação de prestigiadas escolas e 
conservatórios superiores. Após os recitais das provas eliminatórias na Sala 2, três 
finalistas sobem ao palco da Sala Suggia ao lado da Orquestra Sinfónica, fazen-
dose ouvir na interpretação de exigentes concertos para violoncelo e orquestra. 
Na direcção estará o maestro Carlos Izcaray, também um notável violoncelista: 
fez carreira como solista e músico de câmara e ocupou os cargos de Violoncelo 
Principal e Presidente Artístico da Orquestra Sinfónica da Venezuela, antes de se 
dedicar a tempo inteiro à direcção.

SÉRIE CLÁSSICA · SUGGIA

APOIO INSTITUCIONAL
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02.07 
sábado

10:00 
vários 
espaços

€ 2

serviço educativo

MARATONA DE VIOLONCELISTAS 2022
CONCERTOS DE VIOLONCELO COM ALUNOS DE ESCOLAS  

VOCACIONAIS DE MÚSICA

É mais uma celebração e é mais um momento em que alunos do ensino vocacional 
de música se apresentam em vários espaços da Casa da Música. Ao longo dos anos 
temos tido grande participação de violoncelistas, quer a solo quer em pequenos 
agrupamentos, quer mesmo em grandes ensembles com dezenas de instrumentistas. 
Para 2022 aguardamos igualmente uma participação escolar forte e apaixonada.

OS NOSSOS CONCERTOS · SUGGIA 

APOIO INSTITUCIONAL
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03.07 
domingo

18:00 
sala suggia

ENTRADA LIVRE

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

serviço educativo

SONÓPOLIS 2022

PAUL GRIFFITHS e PETE LETANKA direcção musical
16º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS, OUTROS interpretação

O Curso de Formação de Animadores Musicais culmina com o espectáculo Sonópolis. 
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, natural-
mente, a música. Sonópolis é bem um espelho do trabalho do Serviço Educativo. Por 
isso, e apesar de o nome se repetir já por mais de uma década, todos os anos temos 
um espectáculo completamente distinto, com diferentes intervenientes em palco 
e com um resultado artístico nunca comparável ao de anos anteriores. Sonópolis 
traz ao palco da Suggia cerca de duas centenas de pessoas e, regra geral, esgota 
a lotação da sala. Sonópolis afirma-se há vários anos no panorama nacional como 
a grande festa da música feita com comunidades.

OS NOSSOS CONCERTOS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO
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05.07
terça

19:30
sala 2

RAFAEL PACHECO

Um dos nomes mais promissores da nova geração de guitarristas, Rafael 
Pacheco começou por se dedicar à viola de fado e, mais tarde, à guitarra 
portuguesa, tendo tido algumas aulas com o mestre Custódio Castelo. 
Começa a marcar presença nas noites lisboetas de fado em 2018, e 
desde então tem acompanhado figuras como Maria da Nazaré, António 
Rocha, Lenita Gentil, Maria Armanda, Maria da Fé, Maria Amélia Proença, 
Mariza e Hélder Moutinho. Tem tocado nas mais afamadas casas de 
fado, nomeadamente O Faia, o Clube de Fado, a Adega Machado, o Café 
Luso, a Mesa de Frades e a Maria da Mouraria, e em importantes palcos 
nacionais e internacionais.

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

serviço educativo

VOZES EM 
CRESCENDO

10.07 
domingo

18:00 
sala suggia

RAQUEL COUTO direcção musical
DALILA TEIXEIRA piano
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA interpretação

O Coro Infantil é um dos agrupamentos residentes da Casa da Música, 
justificando por talento próprio a sua estreia pública no Dia Mundial da 
Música de 2017. Sob a direcção da maestrina portuguesa Raquel Couto, e 
com cerca de 50 vozes, este projecto artístico e educativo tem crescido a 
passos seguros e já se tornou um elemento indispensável da Casa, muito 
acarinhado pelo público. O entusiasmo das crianças e o seu reconhecimen-
to pelo trabalho formativo e contínuo aqui desenvolvido foi particularmente 
notório durante o confinamento, quando, apesar da distância física, se 
juntaram todas para gravar um vídeo, transmitido online.

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)

Cartão Amigo 25%
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17.07 
domingo

18:00 
sala suggia

FINAL DO 24.º CONCURSO 
INTERNACIONAL SANTA CECÍLIA

Ao longo de uma semana, a Casa da Música acolhe as provas da categoria principal 
do 24.º Concurso Internacional Santa Cecília, transformando-se na capital do piano 
para dezenas de pianistas de todo o mundo. Os três finalistas interpretam uma obra 
do repertório concertante e serão acompanhados pela Orquestra Filarmónica 
Portuguesa. O concerto inclui a cerimónia de atribuição de prémios, durante a qual 
será anunciado o vencedor.
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Venha conhecer a  
Casa e termine a sua  
visita num concerto.

VISITA GUIADA 
 + CONCERTO

Marcações  220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

19.07
terça

19:30
sala 2

FOLEFEST
CONCERTO DE LAUREADOS

O Folefest tem um papel crucial na divulgação do acordeão erudito, através 
de um concurso e de um festival que têm dado a conhecer instrumentis-
tas 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.

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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30.07 
sábado 
+ 
31.07
domingo 
 
15:00 
praça  
exterior  
e sala suggia

ENCONTRO 
DE BANDAS 

FILARMÓNICAS
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.



“A música é apenas 
o amor à procura 
de palavras”

LAWRENCE DURRELL

setembro
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03.09
sábado

21:30
sala 
suggia

EXIT NORTH

Steve Jansen é um dos fundadores da mítica banda Japan, juntamente 
com o seu irmão David Sylvian. Depois da extinção dos Japan, prosseguiu 
uma carreira ímpar que passou pelos Dolphin Brothers e os Rain Tree Cow 
até se centrar nos seus álbuns a solo. Thomas Feiner e a sua voz grave e 
carismática dispensa apresentações: começou a colaborar com Jansen 
em Slope (2007) e Tender Extinction (2016). A sua parceria como Exit 
North vem sendo trabalhada desde 2014, acrescentando-se ao projecto 
os nomes de Charles Storm e Ulf Jansson. O resultado é de uma beleza 
intemporal de estado puro. A voz grave, vívida e emocional de Feiner dá 
corpo à sonoridade ambiente, contemplativa e orquestral, lembrando as 
sonoridades de Japan, David Sylvian e Leonard Cohen.

1ª PLATEIA € 32

2ª PLATEIA € 30 

Cartão Amigo 25%

promotor:  
Mr November/
Suspeitos  
do Costume

11.09
domingo

12:00
sala 
suggia

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

LUIS CARVALHO direcção musical

LUIS CARVALHO* encomenda com obra a designar
Obras finalistas do VIII Concurso de Composição BSP (2022)
*Compositor em Residência na BSP temporada 2022

Há já uma década que o Concurso de Composição da BSP estimula a 
criação artística pelos novos talentos da composição contemporânea 
portuguesa, dando a conhecer várias novas obras para banda. As peças 
dos finalistas da edição 2022 são ouvidas neste concerto, todas em es-
treia mundial. A par das partituras dos jovens compositores, a BSP estreia 
também música nova de um compositor nacional consagrado. Este ano, 
o compositor convidado é Luís Carvalho, um dos músicos portugueses 
mais versáteis da sua geração, que se apresenta aqui também na quali-
dade de maestro. 

€ 10

Juniores  
(< 30 anos) 50% 
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Sócio BSP 25% 
Seniores  
(> 65 anos) 15% 



13–23 setembro

O culto do artista virtuoso deu-nos o hábito de assistirmos a concertos para solista 
e orquestra. Mas os concertos para dois solistas, que dialogam entre si e com uma 
orquestra, trazem outros desafios e outros estímulos para os nossos ouvidos. Como 
conversam dois pianos, sem que um procure sobrepor-se a outro? Que assunto 
podem ter em comum um percussionista e um pianista? Ou combinações mais 
comuns no período barroco, com dois violinos ou dois oboés, por exemplo. Assim o 
fizeram de forma brilhante Vivaldi, Telemann e Albinoni, compositores fundamentais 
que a Orquestra Barroca irá apresentar, sendo solistas vários dos seus membros. 
Mas o primeiro concerto deste festival traz-nos música contemporânea: o Remix 
Ensemble apresenta um Duplo Concerto de Unsuk Chin, contando com o pianista 
Jonathan Ayerst e o percussionista Dirk Rothbrust. Contamos com o prestigiado 
maestro francês Sylvain Cambreling para dirigir não só este concerto, mas também 
a Orquestra Sinfónica, que convida o fabuloso GrauSchumacher Piano Duo para 
interpretar Bach e Wolfgang Rihm — uma oportunidade para comparar a aborda-
gem de uma mesma forma em peças separadas por 250 anos. A Orquestra fecha 
o festival com o maestro e pianista Christian Zacharias, que toca um Concerto de 
Mozart em diálogo com a pianista Yumeka Nakagawa.
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13.09 
terça

19:30 
sala suggia

PARES AMOROSOS

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

remix

VIRTUOSISMO 
À RÉDEA SOLTA

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SYLVAIN CAMBRELING direcção musical
JONATHAN AYERST piano
DIRK ROTHBRUST percussão

FRANCESCO FILIDEI Ballata nº 2
REBECCA SAUNDERS Scar
—
UNSUK CHIN Duplo Concerto, para piano, percussão e ensemble

Um concerto único reúne três dos compositores mais relevantes e originais da 
actualidade. O italiano Francesco Filidei tem produzido uma série de peças sob o 
título “ballata”, um termo com múltiplas ressonâncias históricas, desde as canções 
medievais à música instrumental romântica, mas sempre com uma componente 
narrativa. A sua Ballata n.º 2, para ensemble, é uma obra lírica que nos dá espaço 
para imaginar as histórias que tem para contar. Virando agulhas para a Grã-Bretanha, 
ouvimos Scar, de Rebecca Saunders, uma obra em que “o som rasga a superfície 
do silêncio, ou descola a pele, faz zoom in e cai no submundo”. O concerto termina 
com um concerto duplo em que a compositora sul-coreana Unsuk Chin procura 
criar um novo corpo sonoro que nasce da fusão entre ensemble e solistas. Aqui, as 
sonoridades exóticas do piano preparado e da percussão sugerem referências que 
cruzam as músicas ocidentais com as extra-europeias. Neste concerto, o Remix 
Ensemble conta com a direcção do prestigiado maestro francês Sylvain Cambreling.

PORTRAIT REBECCA SAUNDERS · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

APOIO
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17.09 
sábado

18:00 
sala suggia

PARES AMOROSOS

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por DANIEL MOREIRA

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

CONCERTOS 
PARA DOIS PIANOS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
SYLVAIN CAMBRELING direcção musical
GRAUSCHUMACHER PIANO DUO

JOHANN SEBASTIAN BACH Concerto para dois pianos e orquestra,  
nr. 1 BWV 1060

WOLFGANG RIHM La musique creuse le ciel, para dois pianos e orquestra
—
FELIX MENDELSSOHN Sinfonia n.º 3

Com a presença do fabuloso duo de pianistas formado por Andreas Grau e Götz 
Schumacher, autênticas almas gémeas musicais, este é um concerto que explora 
peças inesquecíveis para dois solistas e orquestra. Começando por uma obra cen-
tral de Bach, escrita provavelmente para oboé e violino mas transcrita pelo próprio 
compositor para dois cravos, a viagem estende-se à música alemã contemporânea, 
com um dos mais conceituados compositores actualidade, Wolfgang Rihm. La 
Musique creuse le ciel, composta no final dos anos 70, apresenta um enérgico e 
desconcertante ambiente onde a exploração rítmica e tímbrica é surpreendente. 
Não fugindo à música alemã mas com um olhar sobre a Escócia, terminamos com 
a Terceira Sinfonia de Mendelssohn, uma verdadeira pintura sonora das paisagens 
das Terras Altas, pejadas de montanhas separadas por lagos de azul celeste. 

SÉRIE DESCOBERTAS · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

MECENAS CICLO SOGRAPE
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18.09 
domingo

18:00 
sala suggia

PARES AMOROSOS

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

barroca

GRANDES MESTRES 
DO BARROCO

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
LAURENCE CUMMINGS cravo e direcção musical
Violino a designar
REYES GALLARDO violino
FILIPE QUARESMA violoncelo
TREVOR MCTAIT viola
RAQUEL MASSADAS viola
PEDRO CASTRO oboé
ANDREIA CARVALHO oboé

ANTONIO VIVALDI Concerto para 2 violinos em Lá menor, RV522
TOMASO ALBINONI Concerto para 2 oboés
GEORG PHILIPP TELEMANN Concerto para 2 violas, TWV 52:G3
ANTONIO VIVALDI Concerto para oboé, violoncelo, cordas e baixo  
continuo, RV 812

—
JOSEPH HAYDN Concerto para violino, cravo e orquestra em Fá Maior,  
Hob. XVIII

JOHANN CHRISTIAN BACH Sinfonia concertante, WC34

Herança maior do período barroco, o género “concerto”, enquanto obra escrita 
para solistas e orquestra, fascina compositores e melómanos até aos dias de hoje. 
Se os românticos privilegiaram o concerto para um instrumento acompanhado 
por uma orquestra, ainda antes, os barrocos cultivaram largamente as obras com 
mais do que um solista. São alguns dos exemplos mais inspirados do concerto 
com dois ou mais solistas que dão forma a este programa da Orquestra Barroca, 
percorrendo as perspectivas de vários compositores italianos e germânicos que se 
aventuraram por este género instrumental. Um final de tarde que dá protagonismo 
aos membros do efectivo da Orquestra Barroca, dirigidos pelo seu maestro titular 
Laurence Cummings.

CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS



SUPER BOCK
MUSIC UNLOCK

Dar a conhecer projectos que se apresentam, a cada momento, 
como os mais inovadores ou os que explorem novas sonoridades 
e composições faz parte da missão da Casa da Música. 
A comunidade artística, em particular a emergente, encontra na 
Casa da Música o palco que a privilegia, onde pode encontrar-se 
com o público que a acompanhará ao longo da carreira. 
Super Bock Music Unlock é exactamente isto. Ter a possibilidade 
de apreciar as primeiras obras dos músicos cuja carreira futura 
consagrará. Da música experimental à popular, da mais instintiva 
à erudita, todos os géneros cabem no Super Bock Music Unlock. 
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20.09
terça

19:30
sala 2

MAURA AIREZ

A estreia discográfica de Maura Airez teve como single de avanço “Fado 
Mãe”, um dos temas emblemáticos do repertório de Dulce Pontes, uma 
referência da jovem fadista. O álbum 21Maura foi lançado no primeiro 
trimestre de 2021 e conta com duas faixas da autoria da própria Maura 
Airez, além de temas de Amália Rodrigues como “Meu Amor é Marinheiro”. 
Maura Airez foi Prémio Revelação 2016 do Festival Caixa Alfama e nomea-
da para os International Portuguese Music Awards na categoria “Fado 
Performance”. Participou na 1.ª edição do Festival de Fado de Marrocos, 
com Carminho e Luís Guerreiro, no NOS Alive e no palco EDP Fado Café.

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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23.09 
sexta

21:00 
sala suggia

PARES AMOROSOS

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

DOIS PIANOS 
PARA MOZART

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

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Concerto a due cori, nº. 3, em Fá maior
WOLFGANG AMADEUS MOZART Concerto para dois pianos e orquestra 
em Mi bemol maior, K. 365

—
JOHANNES BRAHMS Sinfonia n.º 3

Sob a direcção de Christian Zacharias, detentor de uma respeitadíssima discografia 
mozartiana, a Orquestra Sinfónica apresenta uma obra concertante do génio de 
Salzburgo que se distingue por combinar o virtuosismo de dois solistas. Neste concer-
to, o maestro senta-se também ao piano, juntando-se à pianista Yumeka Nakagawa, 
a mais recente vencedora do Prémio Clara Haskil. Obra de grande exigência técnica 
e recheada de portentosas massas sonoras ao estilo coral, o Concerto a due cori n.º 
3 é a prova da mestria de Händel em aproveitar todo o colorido que uma orquestra 
pode providenciar. A pouca frequência com que é apresentada dá lugar a esta 
oportunidade imperdível para ouvirmos uma composição distinta de tudo o que foi 
escrito no seu tempo. A segunda parte do concerto é inteiramente dedicada a um 
dos estandartes do Romantismo alemão, Johannes Brahms. A Sinfonia n.º 3 inclui 
no seu luminoso terceiro andamento uma das melodias mais célebres da música 
sinfónica, repetidamente adaptada à cultura popular.

SÉRIE CLÁSSICA · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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25.09 
domingo

12:00 
sala suggia

€ 10

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

sinfónica

A TERCEIRA 
DE BRAHMS

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
concerto comentado por ANA LIBERAL

JOHANNES BRAHMS Sinfonia n.º 3

“O batimento de um só coração” — depois de passar várias horas a tocar ao piano 
uma versão da Terceira Sinfonia do seu amigo Johannes Brahms, estas foram as 
palavras escolhidas por Clara Schumann para descrever o que sentia. Datada 
de quando o compositor tinha 50 anos, reflecte um Brahms no pleno domínio da 
sua invenção. A popularidade da sinfonia dura até hoje, encontrando-se no seu 
terceiro andamento uma das melodias mais conhecidas do Romantismo musical. 
Um concerto comentado para descobrir as histórias que acompanham a música 
deste artista imortal.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE



MDS - Corretor de Seguros, S.A., com sede na Av. da Boavista 1277/81, 2º, 4100-130 Porto. Mediador de seguros inscrito em 27/01/2007 na ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, com a categoria de corretor de seguros, sob o número nº 607095560/3, com autorização para os Ramos Vida e Não-Vida, verificável em www.asf.com.pt. Capital social 
€1.000.000,00, matriculada na CRC Porto sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 501 469 460. A MDS está autorizada a celebrar contratos de seguro em nome do Segurador e 
a receber prémios de seguro para serem entregues ao Segurador. A MDS não assume a cobertura de riscos, que são integralmente assumidos pelo Segurador.

mdsgroup.pt

Qualquer que seja a fase da sua vida, a realizar 
um sonho, a começar ou recomeçar um projeto, 
a reinventar ou reconstruir o seu futuro, a MDS 
estará lá. Corretor líder em Portugal na consultoria 
de seguros e riscos empresariais.

Risco é 
oportunidade.
We will be there
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25.09
domingo

18:00
sala 
suggia

ENSEMBLE 
DARCOS & ENSEMBLE 

ORCHESTRAL 
CONTEMPORAIN
NUNO CÔRTE-REAL direcção musical**
BRUNO MANTOVANI direcção musical*

GYÖRGY LIGETI, Concerto de Câmara*
BRUNO MANTOVANI Concerto de Câmara No.3* 
—
NUNO CÔRTE-REAL 3 poems by Mario de Sá Carneiro** 
MAURICE RAVEL 3 poems by Mallarmé** 

A aposta da Casa da Música na criação contemporânea é realçada num 
concerto que junta dois agrupamentos dedicados à música dos nossos 
dias. O Ensemble Darcos, dirigido pelo compositor português Nuno Côrte-
Real, apresenta uma obra do seu fundador inspirada no Modernismo de 
Mário de Sá-Carneiro escrita no século XXI. O compositor francês Bruno 
Mantovani dirige o Ensemble Orchestral Contemporain numa obra de sua 
autoria. Assim, cada agrupamento apresenta uma obra do seu director 
e uma peça canónica do repertório das vanguardas novecentistas. Do 
Simbolismo subtilmente traduzido por Ravel a um mosaico de texturas 
da obra de Ligeti, faremos um percurso através das sonoridades que 
marcaram profundamente os últimos 120 anos.



“Só duas coisas  
importam:  
o Amor e a música  
de New Orleans  
ou Duke Ellington”

BORIS VIAN

outubro
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01.10 
sábado

18:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica

A HERÓICA 
DE BEETHOVEN

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
VASSILY SINAISKY direcção musical

LUDWIG VAN BEETHOVEN Grosse Fugue
—
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n.º 3, “Heróica”

Considerada o virar de uma página da História, abrindo portas ao Romantismo 
musical, a Sinfonia Heróica permanece um marco no repertório sinfónico e uma 
das preferidas do grande público. Numa tarde dedicada a Beethoven, a Orquestra 
Sinfónica apresenta também a controversa Grande Fuga, descrita pelos críticos 
da época como “incompreensível” ou “uma confusão babilónica”. Já o século XX 
viu nela uma das melhores conquistas do compositor, “uma peça absolutamente 
contemporânea que soará contemporânea para sempre”, segundo Igor Stravinski. 
O concerto conta com a direcção de um dos grandes maestros da escola russa, 
Vassily Sinaisky. 

SÉRIE CLÁSSICA · DIA MUNDIAL DA MÚSICA
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02.10 
domingo

18:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano fundação EDP

BEATRICE RANA

A jovem italiana Beatrice Rana é um caso sério do pianismo actual. Premiada em 
prestigiados concursos, lançou uma carreira internacional fulgurante, registando 
obras canónicas do repertório para editoras proeminentes. A pianista desenvolveu 
uma relação privilegiada com a Casa da Música, apresentando-se pela primeira vez 
na Sala Suggia em 2017. Regressou dois anos depois e realiza mais uma apresentação 
no Porto como artista consagrada. O virtuosismo ao serviço de uma concepção 
musical que mistura fogosidade com lirismo de uma forma ímpar. 
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04.10 
terça

19:30 
sala 2

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/ANTENA 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2021 

DIALECTICAE PIANO TRIO
VERONIKA TARABAN violino
LEONOR MATEUS violoncelo
FRANCISCO COSTA piano

SOLANGE AZEVEDO nova obra para grupo de câmara 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Veronika Taraban, Leonor Mateus e Francisco Costa formam o Dialecticae Piano 
Trio, ensemble vencedor do 1.º Prémio de Música de Câmara (nível superior) da 
34.ª edição do prestigiado Prémio Jovens Músicos. Constituído no âmbito de uma 
disciplina orientada por Paulo Pacheco na Escola Superior de Música de Lisboa, o 
trio tem traçado um sólido caminho artístico e já representou a ESML no Festival 
Harmos, no Porto. O programa que traz à Sala 2 inclui a estreia mundial de uma obra 
escrita especialmente para a formação pelo Jovem Compositor em Residência na 
Casa da Música em 2022. 

MÚSICA DE CÂMARA

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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07.10 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

AMORES 
TRÁGICOS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical

RICHARD WAGNER Abertura de Tannhäuser
P. I. TCHAIKOVSKI Romeu e Julieta
—
IGOR STRAVINSKI Petrushka

Um concerto preenchido por histórias que nos prendem os sentidos, começando com 
a Abertura de uma ópera de Wagner dedicada à luta eterna entre o amor sagrado 
e o amor profano. Com Tchaikovski, criador de imortais bailados e sinfonias que 
perduram nos nossos ouvidos, mergulhamos na história do par mais conhecido de 
toda a literatura, Romeu e Julieta. A genialidade do compositor está bem patente na 
forma como usa a orquestração para comunicar a acção e os ambientes do texto, 
entre a tragédia de duas famílias inimigas e um amor impossível e arrebatador. A 
terminar, um dos célebres bailados de Stravinski: Petruchka serve-se da tradição 
urbana do teatro de marionetas e conta as desgraças de um boneco apaixonado por 
uma bailarina. A direcção é de Nuno Coelho, maestro portuense com uma carreira 
internacional em franca ascendência desde que venceu o Concurso Internacional 
de Cadaqués, em 2017

SÉRIE CLÁSSICA
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09.10 
domingo

12:00 
sala suggia

€ 10

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

sinfónica

UMA HISTÓRIA 
DE AMOR

CONCERTO COMENTADO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical
concerto comentado por MÁRIO AZEVEDO

IGOR STRAVINSKI Petrushka

Considerado o Polichinelo de teatro de marionetas russo, Petrushka é a personagem 
central do fabuloso bailado de Stravinski. O compositor afirmou que “ao compor a 
música tinha a visão de uma marioneta subitamente desprendida das suas cordas e 
que, pelas suas cascatas de arpejos diabólicos, exaspera a paciência da orquestra.” 
Uma obra genial que conquista os públicos há mais de um século.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE



SUBSCREVA A 
NOSSA NEWSLETTER

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

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

250

11.10
terça

19:30 
sala 2

NORTH CAMELS 
LARGE ENSEMBLE

Com uma secção de sopros volumosa e intensa, revestida de guitarra, 
piano, contrabaixo e bateria, este noneto debruça-se sobre música original 
escrita pelos seus elementos integrantes. North Camels Large Ensemble 
nasceu no Porto em 2017, quando todos os membros estudavam na ESMAE. 
As influências mais evidentes estão associadas ao jazz e, para além das 
composições próprias, dão forma a arranjos para a música de outros ar-
tistas de jazz, temas do cancioneiro americano e cantigas de intervenção.

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%



PATROCINADOR  
SUPER BOCK MUSIC UNLOCK

13–23 outubro

As propostas mais vibrantes da actualidade são a promessa do Outono em Jazz. 
Mais uma edição que se abre a todas as tendências do jazz, revelando a melhor 
música que se faz sob a capa de um género marcado pela improvisação e pela 
inovação. Este festival tem marcado os ciclos de jazz da Casa da Música ao longo 
de oito edições, desde 2013, tendo já recebido figuras como Joe Lovano, Dianne 
Reeves, Chucho Valdés, Gregory Porter, Maria João, Guinga, Egberto Gismonti, 
Mário Laginha, Marc Ribot, Peter Evans, Ambrose Akinmusire, The Art Ensemble 
of Chicago, Django Bates, Ed Motta, Jaques Morelenbaum, Myles Sanko, Rodrigo 
Amado, Soweto Kinch e muitos outros. Em 2022, o Outono em Jazz inclui o reen-
contro da Orquestra Jazz de Matosinhos com o Remix Ensemble para apresentar 
uma composição de Erkki-Sven Tüür em estreia mundial. O restante alinhamento 
do festival será anunciado oportunamente.



P
ED

R
O

 N
EV

ES

254

15.10 
sábado

18:00 
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

PARAÍSOS 
MUSICAIS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
PEDRO NEVES direcção musical

SOLANGE AZEVEDO nova obra para orquestra 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

LUÍS DE FREITAS BRANCO Vathek
—
ANTÓNIO PINHO VARGAS nova obra 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

LUÍS DE FREITAS BRANCO Paraísos artificiais

Escrito sobre o texto homónimo de William Beckford, o poema sinfónico de Freitas 
Branco que abre este concerto narra a história do excêntrico califa Vathek, que 
quis construir cinco palácios para desfrutar de cada um dos sentidos. Pela pena 
do mesmo compositor, a Orquestra Sinfónica interpreta a polémica obra que 
representou um marco para a introdução do modernismo na música orquestral 
portuguesa, Paraísos artificiais. Um final de tarde inteiramente dedicado à música 
portuguesa que conta ainda com duas estreias mundiais encomendadas pela Casa 
da Música, uma ao consagrado compositor António Pinho Vargas e outra ao Jovem 
Compositor em Residência 2022.

SÉRIE DESCOBERTAS
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16.10 
domingo

18:00 
sala suggia

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

coro

VÉSPERAS DE 
RACHMANINOFF

CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical

SERGEI RACHMANINOFF Vésperas, op. 37

Uma das maiores obras-primas da música russa, as Vésperas de Rachmaninoff são 
a mais celebrada obra da liturgia ortodoxa no Ocidente. O compositor sentia-se 
particularmente orgulhoso por esta composição que escolheu para ser cantada 
no seu próprio funeral. Inspirada em cânticos tradicionais, tem uma textura vocal 
comparada à música sinfónica instrumental e os seus ambientes profundamente 
expressivos e meditativos contribuem para o sucesso alcançado junto do grande 
público. O Coro Casa da Música regressa a esta obra fundamental sob a direcção 
da maestrina sueca Sofi Jeannin, Maestrina Titular dos BBC Singers e Directora 
Musical da Maîtrise de Radio France.
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21.10 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

SINFONIA 
MONUMENTAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN ZACHARIAS direcção musical
BENJAMIN SCHMID violino

ROBERT SCHUMANN Concerto para violino e orquestra
—
ANTON BRUCKNER Sinfonia n.º 2

O único concerto para violino escrito por Robert Schumann foi dedicado ao grande 
violinista Joseph Joachim. Na época foi considerado demasiado difícil, acabando 
por ser estreado apenas em 1937, pela Filarmónica de Berlim, 81 anos depois da 
morte do compositor. Aos poucos foi ganhando espaço e hoje é visto como uma 
peça imprescindível do catálogo de Schumann. Para o interpretar, a Orquestra conta 
com a direcção musical do aclamado Christian Zacharias e o virtuoso violinista vie-
nense Benjamin Schmid. A noite termina com uma obra monumental de Bruckner, 
a Segunda Sinfonia, o seu primeiro sucesso perante a crítica e o público de Viena.
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23.10 
domingo

18:00 
sala suggia

OUTONO EM JAZZ

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

REMIX EM JAZZ

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
OLARI ELTS direcção musical

MAGNUS LINDBERG Coyote Blues
LOTTA WENNÄKOSKI Hele
ANDERS HILLBORG Vaporised Tivoli
—
ERKKI-SVEN TÜÜR duplo concerto para ensemble e jazz band 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música, Kölner Philarmonie  
e Câmara Municipal de Matosinhos com o apoio da MDS)

A estreia mundial de uma nova obra do compositor estónio Erki-Sven Tüür é um 
atractivo para qualquer sala de concertos. Neste caso, a Casa da Música junta o 
ciclo Outono em Jazz ao Ciclo Grandes Concertos duplos com uma encomenda 
que coloca lado a lado dois agrupamentos musicais de referência em domínios 
distintos: o Remix Ensemble Casa da Música e a Orquestra de Jazz de Matosinhos. 
Uma obra que explora as diferenças e semelhanças dos agrupamentos foi escrita a 
pensar neles. A riqueza tímbrica e o humor cultivados por Wennäkoski contrastam 
com a percussividade de Coyote Blues e com a energia infantil de Vaporised Tivoli, 
num programa variado e aliciante de música do tempo presente.

ciclo jazz

APOIO INSTITUCIONAL

APOIO

CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS
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25.10 
terça

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano fundação EDP

KIT ARMSTRONG

CAMILLE SAINT-SAËNS Les cloches de Las Palmas
WOLFGANG AMADEUS MOZART Variações, K. 265
LUDWIG VAN BEETHOVEN Sonata para piano, op. 27 n.º 2, “Ao Luar”
JOHANN SEBASTIAN BACH Coral “Schmücke dich, o liebe Seele”, BWV654
FRANZ LISZT Les jeux d’eaux à la Villa d’Este
WILLIAM BYRD The Bells

As qualidades musicais de Kit Armstrong levaram Alfred Brendel a tomar a rarís-
sima decisão de o aceitar como discípulo, em 2005. O lendário pianista detectou 
rapidamente o profundo entendimento das grandes obras para piano revelado 
pelo então adolescente, com interpretações que conduziam os ouvintes da pri-
meira à última nota. Também a crítica foi assertiva sobre Armstrong, elogiando a 
combinação entre maturidade e audácia. Com um interesse particular pelas raízes 
da música clássica ocidental para teclado, dedicou-se a obras dos virginalistas do 
século XVI, incluindo no seu repertório algumas raridades e pondo-as ao lado de 
obras-primas da tradição pianística — tal como acontece neste recital, em que 
William Byrd convive com obras bem conhecidas de Beethoven, Mozart e Liszt que 
merecerão a sua singular leitura. O recital começa com os misteriosos “Sinos de 
Las Palmas” de Saint-Saëns, sonoridades precursoras do impressionismo musical, 
e inclui uma peça de Bach que revelará o surpreendente domínio de Armstrong 
sobre as exigentes polifonias do mestre do contraponto.
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29.10 
sábado

18:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica & coro 

HISTÓRIAS 
DE AMOR

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical

RICHARD WAGNER Prelúdio e Morte de Isolda
RICHARD STRAUSS Don Juan, op. 24
—
GUSTAV MAHLER Das klagende Lied (2ª versão)

O trágico amor entre Tristão e Isolda, um Don Juan desiludido com a vida em busca 
do inacessível e ainda dois irmãos que vagueiam numa floresta à procura de uma 
flor que trará a um deles a sucessão do trono. As histórias desta tarde levam-nos 
até algumas das partituras mais célebres que exploraram os temas do amor e da 
morte, assinadas por três autênticos génios da música orquestral: Wagner, Richard 
Strauss e Mahler. Reunindo dois agrupamentos residentes da Casa e sob a direc-
ção do maestro titular da Orquestra Sinfónica, um concerto recheado de drama e 
intensidade emocional. 

FORA DE SÉRIE



“Toda a boa música  
já foi escrita por  
pessoas que ainda 
usavam perucas  
e essas coisas”

FRANK ZAPPA

novembro



01.11
terça

19:30
sala 2

TIAGO CORREIA

Tiago Correia é um fadista de 24 anos com um percurso marcado pela 
imensa vontade de aprender com os mestres, e de conhecer e cantar as 
vertentes mais tradicionais do fado, nunca abdicando de construir o seu 
próprio caminho poético e musical enquanto letrista e compositor. Quem 
o escuta reconhece uma alma antiga na sua voz. Com quase 12 anos de 
percurso musical, o fadista destacou-se no programa “Uma Canção Para 
Ti” (TVI) e com o prémio “Nasci Para o Fado” (RTP). Do musical de Filipe 
la Féria, Fado História de um Povo, em 2010, até às casas de fado onde 
se estreou em 2014, aprendeu com quem mais admira. Participou no 
Festival Santa Casa Alfama (2014, 2019 e 2020) e lançou quatro singles — 
destacando-se “Simples Lamento”, em 2018, em homenagem ao seu avô. 

NOVOS VALORES DO FADO · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS



04–12 novembro

A fertilidade do Barroco musical merece uma celebração especial, não só porque 
nos permite desfrutar de excelente música de outros tempos, mas também por-
que inspira continuamente os artistas de todas as épocas e proveniências. A 17.ª 
edição do festival À Volta do Barroco começa com uma homenagem à música de 
Johann Sebastian Bach, aqui apresentada com arranjos para orquestra sinfónica de 
grandes compositores modernos, e prossegue com o regresso a um passado mais 
longínquo, com a polifonia renascentista de Palestrina, pelo Coro Casa da Música. O 
Concerto para solista e orquestra, uma marca registada do Barroco, ouve-se num 
concerto especial da Orquestra Barroca com duas sumidades do universo musical: 
o maestro Andreas Staier e o violinista Ilya Gringolts. Mas sabemos que muitas das 
práticas do Barroco ainda perduram na música que se tem escrito durante séculos, 
até hoje. Daí que haja espaço para ouvirmos motetos de Bruckner ou uma obra 
da Compositora em Residência Rebecca Saunders, antes de terminarmos com 
chave de ouro ao som da grande Missa em Dó menor de Mozart, apresentada pela 
Orquestra Sinfónica e o maestro Martin André.



272

04.11 
sexta

21:30 
sala suggia

À VOLTA DO BARROCO

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica

BACH 
MONUMENTAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
STEFAN BLUNIER direcção musical

JOHANN SEBASTIAN BACH/EDWARD ELGAR Fantasia & Fuga BWV 537
GUSTAV MAHLER Suite das suites de Bach n.os 2 & 3
JOHANN SEBASTIAN BACH/ANTON WEBERN Ricercar “Musikalisches 
Opfer”, BWV 1079

JOHANN SEBASTIAN BACH/LEOPOLD STOKOWSKY Fuga “Pequena”  
BWV 578; Tocata BWV 565 

O desafio da transcrição pode ser um meio de alguém entrar na música de outro 
artista e, através desse processo, assumir-se também como criador de algo novo. 
Ou não tivesse sido essa uma prática do próprio Johann Sebastian Bach, que trans-
creveu música de muitos outros compositores — e até a dele próprio. O que talvez 
possa surpreender é que a música de Bach, elevada ao pináculo da perfeição na 
sua forma original, mostrou-se ao mesmo tempo adaptável a inúmeros arranjos, ao 
longo de mais de dois séculos. Uma autêntica tentação à qual não foram poucos os 
grandes compositores a ceder, de Mozart a Schumann, de Liszt a Stravinski ou a 
Schoenberg. Para nossa sorte, é bom dizer. Para além de uma suite de Mahler sobre 
as suites orquestrais de Bach, a Orquestra Sinfónica apresenta aqui um conjunto de 
obras para teclado que despertaram a imaginação de Elgar, Webern e Stokowsky.

SÉRIE CLÁSSICA
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05.11 
sábado

18:00 
sala suggia

À VOLTA DO BARROCO

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

coro

ESPLENDOR 
CORAL

CORO CASA DA MÚSICA
STEPHEN LAYTON direcção musical

GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA Missa Papae Marcelli  
(ou Missa do Papa Marcelo)

ANTON BRUCKNER Motetos

A polifonia vocal de Palestrina é um marco da música renascentista. A sua Missa 
Papae Marcelli apresenta o texto com clareza e mestria contrapontística sem par. 
Numa época em que a Igreja procurava impor uma escrita musical transparente, 
condenando a complexidade das teias melódicas, esta obra conquistou um esta-
tuto lendário, pois teria sido a sua beleza a salvar o uso da polifonia no âmbito da 
música sacra. Três séculos mais tarde, a intensa religiosidade de Anton Bruckner 
fê-lo debruçar-se sobre formas antigas da música coral. Os seus motetos apre-
sentam uma espiritualidade reservada e uma poderosa e profunda expressividade, 
onde o contraponto clássico presente em Palestrina se encontra aliado a novas 
possibilidades harmónicas características do Romantismo musical. O Coro Casa 
da Música apresenta-se neste concerto dirigido pelo maestro Stephen Layton, um 
dos expoentes da direcção coral dos nossos dias, premiado e aclamado pela crítica.
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06.11 
domingo

18:00 
sala suggia

À VOLTA DO BARROCO

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

remix & barroca

LABIRINTOS 
HARMÓNICOS

1ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical

CLAUDE DEBUSSY/PETER RUNDEL Jeux
JUSTĖ JANULYTĖ nova obra para ensemble 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Ensemble Modern  
e London Sinfonietta)

2ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
ANDREAS STAIER cravo e direcção musical
ILYA GRINGOLTS violino

ARCANGELO CORELLI Concerto grosso, op. 6/3 em Dó Menor 
PIETRO ANTONIO LOCATELLI Concerto para violino, op. 3 n.º 12,  
“Il Labirinto armonico”

ARCANGELO CORELLI Concerto grosso, op. 6/2 em Fá Maior

A música de Debussy para o bailado Jeux é uma porta aberta para o sublime, com 
traços novos que inspiraram gerações de outros compositores especialmente 
dados às linguagens vanguardistas. Neste concerto, que começa com um arranjo 
recente sobre esta peça brilhante, o Remix Ensemble mostra-nos a música etérea 
da lituana Justė Janulytė, compositora premiada que tem por hábito explorar um 
único tipo de instrumento em cada peça, construindo transformações sonoras muito 
graduais que desafiam o nosso sentido do tempo. Na segunda parte, a Orquestra 
Barroca junta-se ao virtuoso violinista Ilya Gringolts para interpretar um dos fabu-
losos concertos de Pietro Locatelli, compositor do século XVIII que questionou as 
fronteiras do impossível na técnica do instrumento.
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08.11 
terça

19:30 
sala suggia

À VOLTA DO BARROCO

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

barroca & remix

VIRTUOSOS 
EM CONCERTO

1ª PARTE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
ANDREAS STAIER cravo e direcção musical

CARL PHILIPP EMANUEL BACH Sinfonia em Sol Maior, Wq 182/1
JIŘÍ ANTONÍN BENDA Concerto para Cravo em Fá Menor
CARL PHILIPP EMANUEL BACH Sinfonia em Dó Maior, Wq 182/308.11

2ª PARTE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical
ILYA GRINGOLTS violino
ALEŠ KLANČAR trompete

SOLANGE AZEVEDO nova obra para ensemble 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

REBECCA SAUNDER cinnabar, para violino, trompete e ensemble
SKY MACKLAY Trrythms, para violino solo

O Festival À Volta do Barroco gosta de colocar lado a lado o antigo e o contempo-
râneo. Neste concerto, contaremos com duas grandes referências na abordagem 
às músicas do passado e do presente. Andreas Staier, figura cimeira da interpre-
tação historicamente informada em instrumentos de teclado, apresentar-se-á 
com a Orquestra Barroca Casa da Música, agrupamento que conhece bem. Ilya 
Gringolts é um nome conhecido para os apreciadores de violino, que interpretará 
duas obras de compositoras vivas. O Remix Ensemble Casa da Música acompanha 
dois prestigiados solistas num concerto duplo de Rebecca Saunders. A compositora 
residente na Casa da Música e o Ciclo Grandes Concertos Duplos encontram-se 
num concerto surpreendente. O programa é complementado com uma nova obra 
da promissora Solange Azevedo, Jovem Compositora em Residência em 2022.

PORTRAIT REBECCA SAUNDERS 

APOIO
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12.11 
sábado

18:00 
sala suggia

À VOLTA DO BARROCO

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica & coro

MISSA DE MOZART

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical
EDUARDA MELO soprano
Soprano a designar
LUCIANO BOTELHO tenor
PETER ROSE barítono

WOLFGANG AMADEUS MOZART Missa em Dó menor, K. 427

A Grande Missa em Dó menor tem paralelo apenas no mais tardio Requiem, apre-
sentando uma enorme riqueza expressiva e a influência dos mestres do Barroco. 
Mozart escreveu-a já depois de se mudar para Viena, na altura em que casou com 
Constanze, que terá sido solista como primeiro soprano na estreia, na Igreja de 
S. Pedro em Salzburgo. Ainda hoje a Missa é tocada todos os anos naquela igreja. 
Um programa que marca a temporada da Sinfónica e do Coro, acompanhados por 
um quarteto de solistas de craveira internacional sob a direcção de Martin André.



282

13.11 
domingo

12:00 
sala suggia

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

JOSÉ RAFAEL PASCUAL VILAPLANA direcção musical
VINCENT DAVID saxofone

VINCENT DAVID Reflets*
FRANCO CESARINI Sinfonia n.º 3, “Urban Landscapes”*
*estreias nacionais

Partindo do fascínio por Chicago, o compositor suíço Franco Cesarini escreveu a sua 
Terceira Sinfonia, um retrato musical da metrópole norte-americana. Nela podem 
escutar-se os sons da vida citadina: carros que passam, portas do metro que se 
abrem e até melodias de um clube de jazz perdidas na noite… A Banda Sinfónica 
Portuguesa apresenta ainda Vincent David na dupla qualidade de solista e com-
positor. Dele escutamos Reflets para saxofone e banda, um exemplo concreto da 
expansão das possibilidades técnicas e musicais do instrumento que o saxofonista 
francês tem vindo a realizar ao longo da sua carreira, consolidando-se por isso como 
uma das figuras de proa da sua geração. 

€ 10

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Sócio BSP 25%  
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15% 
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19.11 
sábado

18:00 
sala suggia

17:15 cibermúsica
conversa com  
o compositor  
PHILIPPE MANOURY

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

SINFONIA 
FANTÁSTICA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical

PHILIPPE MANOURY Anticipations, para orquestra espacializada 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, musica  
viva des Bayerischen Rundfunks e Radio France, com o apoio  
da Ernst von Siemens Musikstiftung)

—
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 sono-
ridades 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. Num fim de tarde que celebra o po-
tencial expressivo da orquestra e da música francesa, o programa inicia-se com 
Manoury, um dos nomes mais sonantes da composição contemporânea. A sua nova 
peça Anticipations surpreende-nos com sons que nos rodeiam e chegam de locais 
inesperados, abandonando as convenções e desafiando a orquestra a explorar o 
espaço da sala de concertos.

SÉRIE DESCOBERTAS
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22.11
terça

19:30 
sala 2

FRANCISCO 
BERÉNY DOMINGUES

FRANCISCO BERÉNY DOMINGUES guitarra

GASPAR SANZ La Folia 
FERNANDO N. LOBO Apontamentos sobre as Folias
MANUEL MARÍA PONCE Theme et Variations sur les  
“Folias d’España” et Fugue

FERNANDO SOR Folies de Espagne et Minuet, op. 15
MAURICE OHANA Tiento
LEO BROUWER La Gran Sarabanda

MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

€ 6

Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS

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

FAÇA DO SEU LEGADO 
UMA PARTE DA CASA

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.
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25.11 
sexta

21:00 
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

sinfónica

ALMAS GÉMEAS 
AO PIANO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical
GRAUSCHUMACHER PIANO DUO

FELIX MENDELSSOHN Concerto para dois pianos e orquestra em Mi maior
—
ANTON BRUCKNER Sinfonia n.º 6

Considerado um dos duos de piano mais prestigiados da actualidade e descritos 
como almas gémeas musicais, o GrauSchumacher Duo prossegue a sua residên-
cia na Casa da Música com o Concerto para dois pianos que Felix Mendelssohn 
escreveu quando tinha apenas 14 anos. Em 1823, o compositor estreava a obra na 
companhia da irmã, a virtuosa pianista e compositora Fanny Mendelssohn. Sob a 
direcção do reputado maestro Michael Sanderling, Titular da Orquestra Sinfónica de 
Lucerna, a Orquestra Sinfónica encerra o programa com a “mais atrevida” sinfonia 
de Bruckner, que o próprio afirmou ser a sua preferida.

SÉRIE CLÁSSICA · CICLO GRANDES CONCERTOS DUPLOS
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27.11 
domingo

12:00 
sala suggia

€ 10

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

sinfónica

A OUSADIA 
DE BRUCKNER

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

ANTON BRUCKNER Sinfonia n.º 6

Apelidada por Bruckner como “a mais ousada” devido ao seu carácter experimental, 
a Sexta Sinfonia é uma obra prolífica em ideias, com rasgos criativos bem audíveis 
na magnífica orquestração. Preferida do compositor, preterida pelos críticos, esta 
é a única sinfonia que não foi sujeita às habituais revisões do compositor, tendo 
tido estreia póstuma em 1883, pela Filarmónica de Viena. Um concerto comentado 
sob a direcção do aclamado maestro Michael Sanderling, o novo Maestro Titular 
da Orquestra Sinfónica de Lucerna.

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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30.11 
sábado

22:00 
sala suggia

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

ORQUESTRA JAZZ 
DE MATOSINHOS

PEDRO GUEDES direcção musical

São 25 anos de Orquestra Jazz de Matosinhos. Para os celebrar, nada como voltar 
às origens. A criação de repertório original foi um dos primeiros e mais notáveis 
objectivos da OJM, tendo por base as composições dos seus directores musicais: 
Pedro Guedes e Carlos Azevedo, dois nomes incontornáveis na transformação do 
meio jazzístico nacional. Portas abertas para um território amplamente inexplora-
do no nosso país, a escrita musical para orquestra de jazz seria fundamental para 
sedimentar a identidade sonora da big band mais prestigiada do país.

ciclo jazz

APOIO



“Se não fosse  
a música eu teria  
pensado que  
o Amor é mortal”

MARK HELPRIN

dezembro



SOG�PE 
APOIA A
CASA DA MÚSICA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2968W_Sogrape_Anuncio_Casa da Musica_AF.pdf   1   11/11/2021   08:54:31

06.12
terça

19:30
sala 2

ESMAE BIG BAND

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.

€ 6

Cartão Amigo 25%

NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS PRÉMIO NOVOS 
TALENTOS AGEAS
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07.12 
quarta

21:00  
sala suggia

€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano fundação EDP

DMITRY 
SHISHKIN

NIKOLAI MEDTNER Contos de fadas (excertos);  
Melodias esquecidas (excertos)

—
MODEST MUSSORGSKI Quadros de uma exposição

Vencedor da Medalha de Prata do Concurso Tchaikovski e do 1.º Prémio no Grande 
Concurso de Genebra, premiado nos Concursos Busoni (Bolzano), Rio de Janeiro, 
Chopin (Varsóvia) e Queen Elizabeth (Bruxelas), o jovem pianista Dimitry Shishkin 
tem sido aclamado pela crítica internacional. No seu recital de estreia na Casa da 
Música, apresenta um programa inteiramente russo. Nikolai Medtner é um nome 
relativamente obscuro, pelas circunstâncias do seu exílio da União Soviética, mas 
é hoje reconhecido como um dos grandes compositores russos do séc. XX. A sua 
música pretendia atrair de forma hipnótica os sentimentos dos ouvintes, celebrando 
a fugaz experiência de escutar “imagens esquecidas da eternidade”. Partindo de 
uma perspectiva oposta, os célebres Quadros de uma Exposição de Mussorgski 
são construídos a partir de imagens concretas: as pinturas e os desenhos do pintor 
Viktor Hartmann, povoadas de figuras mitológicas características dos contos russos.
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10.12 
sábado

18:00 
sala suggia

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto 
por PEDRO ALMEIDA

€ 14

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

sinfónica

IMPRESSIONISMO 
MUSICAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SYLVAIN CAMBRELING direcção musical

REBECCA SAUNDERS nova obra para oito solistas e orquestra 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Musikfest Berlin, 
Bayerischer Rundfunk/Musiva Viva, Orchestra de la Suisse Romande, 
Orchestre de Paris e Ensemble Intercontemporain)

—
CLAUDE DEBUSSY Prélude à L’après-midi d’un Faune; Ibéria

Que melhor forma para concluir uma residência artística do que com uma estreia 
de uma obra invulgar? Rebecca Saunders apresenta uma peça para nove solistas 
e orquestra, resultante de uma encomenda de prestigiados promotores culturais 
europeus. A obra é destinada ao Ensemble Intercontemporain, que terá a exclusivi-
dade da sua apresentação, exceptuando neste concerto, em que o Remix Ensemble 
Casa da Música toma a dianteira. Complementando a obra de Saunders, serão 
apresentadas duas obras orquestrais de Claude Debussy que reconfiguraram o 
panorama musical da época. A sinuosidade simbolista do Prélude à L’après-midi 
d’um Faune é complementada com o exotismo vivo de Ibéria, uma construção sonora 
a partir de reminiscências de uma viagem do compositor a Espanha. Um encontro 
entre dois compositores que fizeram do timbre um elemento basilar do seu estilo.

SÉRIE DESCOBERTAS · PORTRAIT REBECCA SAUNDERS

APOIO



11–21 dezembro

O tempo de Natal celebra-se na Casa da Música com programas recheados de 
fantasia e alusivos à época. A história da jovem que deixa um sapato esquecido 
num baile real encantou Prokofieff. A sua música para o célebre conto Cinderela, 
de Charles Perrault, contará com a narração de Raquel Couto e a estreia da jovem 
maestrina búlgara Delyana Lazarova na direcção da Orquestra Sinfónica. Já a 
Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música reúnem-se para interpretar a intensa 
e inspiradora Missa Cellensis em Dó maior, de Joseph Haydn, obra fundamental 
do catálogo do compositor e que explora um vasto leque de emoções. O Natal é 
também o tempo de escutar as jovens promessas do Conservatório de Música do 
Porto, que disputam entre si o Prémio Casa da Música, e um programa especial da 
Banda Sinfónica Portuguesa.

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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11.12
domingo

12:00 
sala 
suggia

MÚSICA PARA O NATAL

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

JOSÉ EDUARDO GOMES direcção musical
CORO DA ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

ROGER BOUTRY Ikiru Yorokobi 
FLORENT SCHMITT Dionysiaques
BERT APPERMONT Celtic Child 
DÉSIRÉ DONDEYNE/SÉRGE LANCEN Symphonie de Noël

O concerto especial de Natal da Banda Sinfónica Portuguesa traz algu-
mas das obras mais fascinantes do repertório para sopros e percussão. 
Dionysiaques, de Florent Schmitt, sugere uma orgia dionisíaca através 
dos contrastes intensos que percorrem a partitura. O imaginário infantil é 
evocado através de uma obra de Bert Appermont, Celtic Child, dedicada 
ao mundo das crianças e que termina com um louvor à beleza de todas 
as coisas. O programa é emoldurado por partituras de dois galardoados 
com o célebre Prix de Rome: Roger Boutry e Serge Lancen.

€ 10

Juniores  
(< 30 anos) 50% 
Professores  
e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Sócio BSP 25%  
Cartão BPI 20% 
Seniores 
 (> 65 anos) 15% 
 
 

13.12
terça

19:30
sala 2

MÚSICA PARA O NATAL PRÉMIO 
CONSERVATÓRIO DE 

MÚSICA DO PORTO
/CASA DA MÚSICA

O Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto marca todos os 
anos lectivos desta escola centenária de ensino especializado de música, 
abrangendo alunos das mais variadas faixas etárias. Os mais velhos pre-
param-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 2022 são anunciados no final do ano lectivo de 
2021/2022 e sobem depois ao palco da Sala 2 da Casa da Música, num 
recital que comprova a grande qualidade musical destes jovens intérpretes.

MÚSICA DE CÂMARA
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306  

16.12 
sexta 
21:00 
sala suggia 
 
17.12 
sábado 
18:00 
sala suggia

MÚSICA PARA O NATAL

€ 22

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

sinfónica

CINDERELA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
DELYANA LAZAROVA 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. Prokofieff quis “tocar o coração e animar o espírito 
das pessoas”, e para isso trabalhou com o cenógrafo Nikolai Volkov sobre a versão 
de Charles Perrault, de 1697. Para dirigir esta partitura inesquecível, a Orquestra 
Sinfónica conta com Delyana Lazarova, uma jovem maestrina búlgara a construir 
uma carreira promissora: ganhou os Concursos Internacionais de Direcção Siemens-
Hallé (2020) e NRTA em Tirana (2019), sendo actualmente assistente de Sir Mark 
Elder na Sinfónica Hallé e titular da Orquestra de Jovens Hallé, em Manchester.

FORA DE SÉRIE 
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€ 18

Juniores (< 30 anos) 50% 
Professores e estudantes  
de música 50% 
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Seniores (> 65 anos) 15%

20.12 
terça 
+ 
21.12 
quarta 
 
21:00 
sala suggia

MÚSICA PARA O NATAL 

MECENAS CICLO SOGRAPE

barroca & coro

NOITE DE PAZ, 
NOITE DE AMOR

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

JOSEPH HAYDN Missa de St.ª Cecília

Não é possível ficar indiferente à profundidade de uma obra como esta. A Missa 
Cellensis em Dó maior transmite uma gama alargada de emoções e faz uso de uma 
orquestra sumptuosa, coro e quatro solistas, todos eles desafiados ao longo de 
secções de estilo muito variado. É uma obra fundamental de Joseph Haydn, figura 
central do Classicismo vienense, que interpreta os textos sacros com devoção mas 
também de forma inovadora, usando mesmo técnicas operáticas e abrindo espaço 
ao surgimento de outras obras cruciais do género — como a célebre Missa em Dó 
menor de Mozart. Conta-se que a partitura original da Missa se perdeu num incên-
dio, pouco tempo depois de composta, e que Haydn a terá reescrito de memória. 
Uma oportunidade única de celebrar o Natal com uma obra realmente inspiradora.



SERVIÇO EDUCATIVO
OFICINAS E FORMAÇÃO

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL



€ 10 CRIANÇA  

+ ADULTO

€ 7,5 SEGUNDO  

ACOMPANHANTE  

>12 ANOS

312

PRIMEIRAS 
OFICINAS

domingos 
10:30,  
11:45  
e 15:00 

sala de 
ensaio 2

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 e onde se promove a interacção musical 
das crianças com os seus acompanhantes, sob orientação de músicos 
que os apresentam a timbres, melodias e outros amigos para a vida. 
Recomendamos a consulta das plataformas digitais da Casa da Música 
para actualização sobre eventuais alterações que se tornem necessárias 
durante o ano, nomeadamente no número de sessões.

30 janeiro (18 meses–3 anos),  
06 março (18 meses–3 anos), 10 abril (3–6 anos),  

15 maio (3–6 anos), 22 maio (0–18 meses),  
03 julho (18 meses–3 anos)

GRILIS EM PARIS
BRUNO ESTIMA e PAULO NETO formadores

06 fevereiro (3–6 anos), 27 março (0–18 meses),  
08 maio (18 meses–3 anos), 19 junho (3–6 anos)

SELVA SINFÓNICA
JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

09 janeiro (3–6 anos), 20 fevereiro (0–18 meses),  
03 abril (18 meses–3 anos), 26 junho (0–18 meses),  

17 julho (0–18 meses)

BRINCAR COM MOZART
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA formadores

16 janeiro (0–18 meses), 13 março (3–6 anos),  
24 abril (0–18 meses), 12 junho (18 meses–3 anos),  

10 julho (3–6 anos)

MUSA
ANA BENTO e BRUNO PINTO formadores

oficinas
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OFICINAS DO DIA

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 6 anos, todos têm lugar nas propostas 
que apresentamos, orientadas para trabalhar diferentes recursos do 
processo criativo, do ritmo à 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.

Famílias e público geral (para maiores de 6 anos).

€ 5 

€ 15 GRUPO  

DE 4 PESSOAS

sábados 
10:30  
e 14:30

sala de 
ensaio 2

29 janeiro 

DO LIXO SE FAZ MÚSICA
PAULO COELHO DE CASTRO formador

19 fevereiro

CARNAVAL
JOAQUIM ALVES e LUÍS OLIVEIRA formadores

26 março

MÚSICA TRADICIONAL 
PORTUGUESA

FRANCISCO BEIRÃO e RUI RODRIGUES formadores

21 maio

SOM, CORPO, COR
HENRIQUE APOLINÁRIO e MARIYA NESVYETAYLO formadores

oficinas
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FORMAR NA CASA

Abertas a um vasto leque de potenciais interessados, estas acções forma-
tivas propõem novas e diferentes respostas para necessidades práticas 
do trabalho com a música. Visam ajudar a capacitação de pessoas que, 
estando no terreno, desejam produzir mais e melhor — daí os seus muitos 
destinatários: professores dos ensinos pré-escolar, básico e secundário, 
músicos, formadores, programadores, artistas digitais, auxiliares de ac-
ção educativa. Com os projectos do 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

sábados 
14:30 
—18:30 

sala de 
ensaio 1

€ 15

formação

22 janeiro

CANTAR NA SALA DE AULA
DUARTE CARDOSO e RAQUEL COUTO formadores

Professores do ensino básico, das actividades de enriquecimento  
curricular e auxiliares de acção educativa

12 fevereiro

FILM SCORING COM  
ABLETON LIVE*

ÓSCAR RODRIGUES formador
Músicos, formadores, compositores e profissionais  

de áreas do som e imagem
* Os participantes são convidados a trazer computador pessoal

14 maio

CANTAR COM TEMPO
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA formadores

Músicos, formadores, técnicos da área social e auxiliares da área social  
que desenvolvem trabalho com cidadãos seniores





320 SINFÓNICA
SÉRIE CLÁSSICA

17 CONCERTOS
€ 168,30

CARTÃO AMIGO
€ 126,22

45% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

14.01 CENAS DE AMOR

28.01 CLASSICISMO VIENENSE

11.02 A MINHA PÁTRIA

18.03 PROMETEU

25.03 AMORES ENFEITIÇADOS

29.04 ROMEU E JULIETA

06.05 AMOR ADÚLTERO

20.05 VIOLINO, OLÉ

27.05 VIRTUOSISMO TRIUNFANTE

17.06 AMOR E VOLÚPIA

01.07 PRÉMIO SUGGIA

23.09 DOIS PIANOS PARA MOZART

01.10 A HERÓICA DE BEETHOVEN

07.10 AMORES TRÁGICOS

21.10 SINFONIA MONUMENTAL

04.11 BACH MONUMENTAL

25.11 ALMAS GÉMEAS AO PIANO

SINFÓNICA
FORA DE SÉRIE
07.01 CONCERTO DE ANO NOVO*

08.01 CONCERTO DE ANO NOVO*

22.01 SINFONIA TURANGALÎLA

19.02 A QUEDA DA CASA DE USHER

12.03 AMORES OBSESSIVOS

02.04 AS FILHAS DO RENO

09.04 REQUIEM DE VERDI

23.04 CREDO

24.04 CAMINHOS

29.10 HISTÓRIAS DE AMOR

12.11 MISSA DE MOZART

16.12 CINDERELA*

17.12 CINDERELA*

*UMA DAS DATAS À ESCOLHA
 PARA CADA CONCERTO

11 CONCERTOS
€ 116,40

CARTÃO AMIGO
€ 87,30

40% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA



322 SÉRIE
DESCOBERTAS
05.02 VIAGEM A PORTUGAL

05.03 A LUZ E O SILÊNCIO

14.05 AMOR FRATERNAL

04.06 MAR SEDUTOR

17.09 CONCERTOS PARA DOIS PIANOS

15.10 PARAÍSOS MUSICAIS

19.11 SINFONIA FANTÁSTICA

10.12 IMPRESSIONISMO MUSICAL

08 CONCERTOS
€ 72,80

CARTÃO AMIGO
€ 54,60

35% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

SÉRIE
FAMÍLIAS
30.01 MOZART E PAPÁ HAYDN

13.02 SINFONIA À PÁTRIA

27.02 CONCERTO DE CARNAVAL

27.03 CARMEN

08.05 TCHAIKOVSKI COM AMOR

22.05 SINFONIA EM TEMPO DE GUERRA

25.09 A TERCEIRA DE BRAHMS 

09.10 UMA HISTÓRIA DE AMOR

27.11 A OUSADIA DE BRUCKNER

09 CONCERTOS
€ 61,10

CARTÃO AMIGO
€ 45,82

35% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE



324 ORQUESTRA
BARROCA
15.01 AMOR À MÚSICA

12.04 AMOR DE MÃE

28.05 MOZART EM VIENA

18.09 GRANDES MESTRES DO BARROCO

06.11 LABIRINTOS HARMÓNICOS

08.11 VIRTUOSOS EM CONCERTO

20.12 NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR*

21.12 NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR*

*UMA DAS DATAS À ESCOLHA
 PARA CADA CONCERTO

07 CONCERTOS
€ 66,30

CARTÃO AMIGO
€ 49,72

35% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

REMIX
ENSEMBLE
23.01 AMOR CORRESPONDIDO

15.02 UMA VIAGEM PELO SISTEMA SOLAR

08.03 CASSANDRA

22.04 HALLELUJAH

23.04 CREDO

17.05 FÚRIA DE AMOR

13.09 VIRTUOSISMO À RÉDEA SOLTA

23.10 REMIX EM JAZZ

06.11 LABIRINTOS HARMÓNICOS

08.11 VIRTUOSOS EM CONCERTO

10 CONCERTOS
€ 84

CARTÃO AMIGO
€ 63

40% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA



326 CORO

09.01 VALSAS DE AMOR

06.03 O MUNDO DE BACH

09.04 REQUIEM DE VERDI

22.04 HALLELUJAH

23.04 CREDO

24.04 CAMINHOS

29.05 CANÇÕES NOCTURNAS

16.10 VÉSPERAS DE RACHMANINOFF

29.10 HISTÓRIAS DE AMOR

05.11 ESPLENDOR CORAL

12.11 MISSA DE MOZART

20.12 NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR*

21.12 NOITE DE PAZ, NOITE DE AMOR*

*UMA DAS DATAS À ESCOLHA
 PARA CADA CONCERTO

12 CONCERTOS
€ 100,80

CARTÃO AMIGO
€ 75,60

40% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP
11.01 RODRIGO TEIXEIRA

12.02 NIKOLAI LUGANSKY

19.03 EVGENI BOZHANOV

05.04 GRIGORY SOKOLOV

21.05 ALEXANDRE THARAUD

02.10 BEATRICE RANA

25.10 KIT ARMSTRONG

07.12 DMITRY SHISHKIN

08 CONCERTOS
€ 91

CARTÃO AMIGO
€ 68,25

35% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP



328 CICLO GRANDES
CONCERTOS 
DUPLOS
14.01 CENAS DE AMOR

22.01 SINFONIA TURANGALÎLA

23.01 AMOR CORRESPONDIDO

05.03 A LUZ E O SILÊNCIO

29.04 ROMEU E JULIETA

17.06 AMOR E VOLÚPIA

13.09 VIRTUOSISMO À RÉDEA SOLTA

17.09 CONCERTOS PARA DOIS PIANOS

18.09 GRANDES MESTRES DO BARROCO

23.09 DOIS PIANOS PARA MOZART

23.10 REMIX EM JAZZ

25.11 ALMAS GÉMEAS AO PIANO

12 CONCERTOS
€ 112.80

CARTÃO AMIGO
€ 84.60

40% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

20.02 domingo · 12:00 sala suggia
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
OSVALDO FERREIRA direcção musical

CAMILA MENINO Meligrania 
JORGE RAMOS Impasto* 
RODRIGO CARDOSO Auge* 
ANTÓNIO VICTORINO D’ALMEIDA Os Desastres  
da Guerra (sobre gravuras de Francisco Goya) 
*Obras finalistas do VIII Concurso de Composição 
BSP (2021) 
Todas as obras em estreia mundial

13.03 domingo · 12:00 sala suggia
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
ALEX SCHILLINGS direcção musical

CHARLES IVES (arr. WILLIAM RHOADS) Variations 
on “America” 
KENNETH HESKETH Danceries 
DIRK WAMBACQ II Compimento del Inizio 
BENJAMIN BRITTEN (arr. FRANS SCHEEPERS) 
Young Persons Guide to the Orchestra 
PERCY ALDRIDGE GRAINGER The Lads  
of Whamphray

11.09 domingo · 12:00 sala suggia
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
LUIS CARVALHO direcção musical

LUIS CARVALHO encomenda com obra a designar 
Obras finalistas do VIII Concurso de Composição  
BSP (2022) 

13.11 domingo · 12:00 sala suggia
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
JOSÉ RAFAEL PASCUAL VILAPLANA  
direcção musical 
VINCENT DAVID saxofone

VINCENT DAVID Reflets* 
FRANCO CESARINI Sinfonia n.º 3,  
“Urban Landscapes”* 
*estreias nacionais 

11.12 domingo · 12:00 sala suggia
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
JOSÉ EDUARDO GOMES direcção musical 
CORO DA ACADEMIA DE MÚSICA  
DE COSTA CABRAL

ROGER BOUTRY Ikiru Yorokobi  
FLORENT SCHMITT Dionysiaques 
BERT APPERMONT Celtic Child  
DÉSIRÉ DONDEYNE/SÉRGE LANCEN Symphonie 
de Noël

05 CONCERTOS
€ 32,50

CARTÃO AMIGO
€ 24,37

35% DESCONTO 25% DESCONTO  
SOBRE O PREÇO DE ASSINATURA



ASSINATURAS
2022

NÚMERO DE 
CONCERTOS

MODALIDADE/ 
SALA

DESCONTO  
2022

PREÇO  
ASSINATURA

DESCONTO  
CARTÃO AMIGO

PREÇO ASS. COM
CARTÃO AMIGO

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA 17 PLATEIA 45% € 168,30 25% € 126,22

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE 11 PLATEIA 40% € 116,40 25% € 87,30

SÉRIE DESCOBERTAS 08 PLATEIA 35% € 72,80 25% € 54,60

SINFÓNICA SÉRIE FAMÍLIAS 09 PLATEIA 35% € 61,10 25% € 45,82

ORQUESTRA BARROCA 07 PLATEIA 35% € 66,30 25% € 49,72

REMIX ENSEMBLE 10 PLATEIA 40% € 84 25% € 63

CORO 12 PLATEIA 40% € 100,80 25% € 75,60

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP 08 PLATEIA 35% € 91 25% € 68,25

CICLO GRANDES 
CONCERTOS DUPLOS

12 PLATEIA 40% € 112,80 25% € 84,60

BANDA SINFÓNICA
PORTUGUESA

05 PLATEIA 35% € 32,50 25% € 24,37

330
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MECENAS VISITAS GUIADAS

VISITAS GUIADAS 
11:00/16:00

Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto. Descubra a vasta 
e ousada arquitectura 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, aventurando-o pelo edifício projectado 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 perspectiva sobre a Casa. No final, se adquirir um 
bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos Residentes beneficiará de  
um desconto igual ao valor da visita.

MARCAÇÕES 
+351 220 120 233 · visitasguiadas@casadamusica.com 

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

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 (< 3 anos) 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.

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!

CARTÃO 
AMIGO 2022

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) 

RENOVAÇÃO
Para os detentores do Cartão Amigo 2020 ou 2021 a renovação é gratuita

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

ANO 2022 SEMESTRAL
CARTÃO INDIVIDUAL € 47

CARTÃO JOVEM € 28

CARTÃO INDIVIDUAL € 23,5

CARTÃO JOVEM € 14
JAN–JUN 2022/JUL–DEZ 2022
*O DESCONTO NOS CONCERTOS É RELATIVO  
AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CARTÃO



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. 

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 e são 
aplicáveis a todos os concertos promovidos 
pela Casa da Música, exceptuando-se  
os de promotores externos.

Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,  
Ciclo Jazz e Terças Fim de Tarde
20%  Cliente BPI
50%  Jovem = < 30 Anos 
50%  Professores e estudantes de música 
15%   Sénior > = 65 anos
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 
Desconto de 25% em concertos 
promovidos pela Casa da Música.
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. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 
EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Diariamente 
09:30—18:00 
Dias de Espectáculo 
Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após 
o seu início.

CAFÉ CASA DA MÚSICA 
Todos os dias 09:00—22:00 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
CPE — COMPANHIA DE PARQUES  
DE ESTACIONAMENTO, SA. 
Bilhete de Evento Sala Suggia
€ 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 

226 095 407 / 917 649 836
pcm-porto@sabagroup.com

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.

A PROGRAMAÇÃO E OS PREÇOS 
APRESENTADOS NESTA AGENDA 
PODERÃO ESTAR SUJEITOS  
A ALTERAÇÕES.

http://www.casadamusica.com
mailto:visitasguiadas@casadamusica.com
mailto:info@casadamusica.com
mailto:info@casadamusica.com
https://www.casadamusica.com/
https://www.facebook.com/casadamusica
https://twitter.com/casadamusica
https://www.instagram.com/casadamusicaporto
https://www.youtube.com/CasadaMusicaPorto
https://vimeo.com/casadamusica




MECENAS CICLO MDS

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

MECENAS MÚSICA 
PARA O NATAL 

MECENAS MECENAS CICLO SOGRAPEMECENAS CICLO 
RITO DA PRIMAVERA

COMPANHIA AÉREA  
DA CASA DA MÚSICA

MECENAS  
BOLSAS SANTANDER

PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS  VISITAS GUIADAS MECENAS WORTEN DIGITÓPIAMECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

PATROCINADOR  
SUPER BOCK MUSIC UNLOCK

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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