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A Casa da Música despede-se do Verão com dois grandes concertos gratuitos na 

Avenida dos Aliados, um palco ao ar livre onde a Stopestra! e a Orquestra Sinfónica 

apresentam música bem festiva. 

A música de câmara marca o seu regresso à Sala 2 com o Trio Desassossego e o 

Quarteto de Cordas de Matosinhos, sempre com a presença de música portuguesa. A 

música russa está em destaque nos programas da Orquestra Sinfónica e da Orquestra 

Metropolitana, bem como no Concerto comentado de Setembro que desvenda 

aspectos biográficos de Dmitri Chostakovitch escondidos na sua 10ª Sinfonia. 

Alban Gerhardt faz a estreia nacional do Concerto para violoncelo de Unsuk Chin, 

prosseguindo a retrospectiva da obra da Compositora em Residência 2014, num 

programa que inclui a exuberante partitura de O Mandarim Maravilhoso. Desvendar 

o lado mais espiritual do repertório coral é a proposta de Paul Hillier que leva o Coro 

Casa da Música a interpretar peças fundamentais de John Tavener e Arvo Pärt. Já a 

Orquestra XXI, um projecto que reúne músicos portugueses a residir no estrangeiro, 

apresenta-se sob o signo de Beethoven.

Também o Ciclo Jazz Sonae traz os novos valores do jazz de novo à Casa da Música, 

desta feita com uma das mais inovadoras abordagens ao universo do piano num 

concerto onde Paulo Mesquita revisita os seus três recentes álbuns. O fado, esse, faz-se 

ouvir na Sala 2 e no Restaurante Casa da Música. Para os mais pequenos não faltam 

propostas aliciantes do Serviço Educativo para assinalar o regresso à música.

DE REGRESSO À MÚSICA
BACK TO MUSIC

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAMECENAS CASA DA MÚSICA

Casa da Música bids farewell to the summer with two big free concerts on Avenida 

dos Aliados, an open air stage where Stopestra! and our symphony orchestra perform 

music with a particularly festive feel.

Chamber music makes its return to Sala 2 with Trio Desassossego and the Quarteto 

de Cordas de Matosinhos, with Portuguese music always present. Russian music 

is prominent in the programmes of the symphony orchestra and the Lisbon 

Metropolitan Orchestra, as well as in the introduced concert for September which 

reveals certain aspects of Dmitri Shostakovich’s biography that are hidden within his 

10th Symphony. Alban Gerhardt gives us the national premiere of Unsuk Chin’s Cello 

Concerto, continuing the retrospective of the work of 2014’s Composer in Residence, 

in a programme that includes the exuberant score from The Miraculous Mandarin. 

Showing the most spiritual side of the choral repertoire, Paul Hillier leads Coro Casa 

da Música in performances of key pieces by John Tavener and Arvo Pärt. Orquestra 

XXI, a project bringing together Portuguese musicians living abroad, performs 

around the theme of Beethoven.

The Sonae Jazz Series also brings new talents in jazz back to Casa da Música, with 

one of the most innovative approaches to the world of the piano in a concert in which 

Paulo Mesquita revisits his three recent albums. Fado can be heard both in Sala 2 

and in the Casa da Música Restaurant. And for the little ones, there is no shortage of 

tempting proposals from the Education Service to mark this return to music.
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05 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

ORQUESTRA XXI
Dinis Sousa direcção musical 
Jano Lisboa viola

Henry Purcell Chaconne
Benjamin Britten Lachrymae, op.49a
Maurice Ravel Le Tombeau de Couperin
Luís Antunes Pena  Vermalung IV Ludwig v.
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 5

Estabelecida em 2013, a Orquestra XXI é um 
projecto premiado que reúne cerca de 50 jovens 
músicos portugueses residentes no estrangeiro 
com o duplo objectivo de manter uma forte ligação 
entre estes jovens e o seu país de origem e de levar 
momentos musicais de excelência a um público 
o mais diversificado possível. Se a primeira parte 
do programa que apresentam na Casa da Música 
reflecte a influência do Barroco em obras-primas 
do século XX, a segunda decorre inteiramente sob o 
signo de Beethoven.

Established in 2013, Orquestra XXI is an award-
winning project that brings together around 50 young 
Portuguese musicians resident abroad with the dual 
aim of maintaining a strong link between these young 
people and their country of origin, and taking moments 
of musical excellence to the most diverse audience 
possible. While the first part of the programme they 
perform at Casa da Música reflects the influence of 
the Baroque in masterpieces of the 20th century, the 
second part takes place entirely around the theme of 
Beethoven.
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A Casa da Música assinala o fim do Verão na Casa com dois 
concertos festivos na Avenida dos Aliados. O ambiente de 
partilha e experimentação domina o concerto da Stopestra!, 
enquanto a Orquestra Sinfónica celebra as sonoridades 
do Oriente em mais um concerto oferecido à cidade. 

Casa da Música marks the end of Summer at Casa da Música with 
two festive concerts on Avenida dos Aliados. An atmosphere of 
sharing and experimentation dominates the Stopestra! concert, 
while the symphony orchestra celebrates the sounds of the Orient  
in yet another concert for the city.

CO-ORGANIZAÇÃO
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05 SEX/FRI
21:30 AVENIDA DOS ALIADOS
-

ENTRADA LIVRE

STOPESTRA!
A Stopestra! reúne cerca de uma centena de músicos 
que fazem do Centro Comercial Stop a sua “casa da 
música”, e que com este projecto cruzam as suas 
linguagens, do rock e metal à música experimental, 
popular, pop e jazz.

Stopestra! brings together around a hundred musicians 
who make Porto’s Centro Comercial Stop their own 
“casa da música”, and who mix their languages in this 
project, from rock and metal to experimental music, 
pop and jazz.

06 SÁB/SAT
21:30 AVENIDA DOS ALIADOS
-

ENTRADA LIVRE

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
José Eduardo Gomes direcção musical 

Mily Balkirev Islamey 
Camille Saint-Saëns Bacanal de Sansão e Dalila
Michel Jarre Suite de Lawrence da Arábia
Aram Khatchaturian Três Peças de Gayane
Alan Menken Suite do filme Aladino da Disney
Alexander Borodin Danças Polovstianas  
de Príncipe Igor

A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música 
regressa à Avenida dos Aliados para um concerto 
festivo e feito de grandes sucessos do cinema e do 
repertório sinfónico. As mil e uma noites figuram 
como pano de fundo num programa pleno de exotismo 
e com muitas histórias para contar.  

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música returns 
to Avenida dos Aliados for a festive concert featuring 
cinema hits as well as favourites from the symphonic 
repertoire. With One Thousand and One Nights as a 
backdrop, this programme is packed with exoticism and 
plenty of stories to tell.

CONCERTOS DA AVENIDA CONCERTOS DA AVENIDA

PARCERIA MEDIA PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
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07 DOM/SUN
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 7,5 | CARTÃO AMIGO € 5,63 

ORQUESTRA  
SINFÓNICA ENSEMBLE
CONCERTO DE ENCERRAMENTO  
DO 1º ESTÁGIO 

Cesário Costa direcção musical
Mário Laginha piano

Jean Sibelius Karelia, op.10 (abertura) 
Franz Schubert Sinfonia nº 8 “Incompleta” 
Alexander Borodin Nas estepes da Ásia Central
George Gershwin Rhapsody in blue
Johannes Brahms Dança Húngara nº 5 

A Orquestra Sinfónica Ensemble é constituída por 
alunos de diversas escolas de ensino particular artístico 
especializado da música. Naquele que é o resultado do 
seu primeiro estágio, apresenta-se na Casa da Música 
sob a direcção do maestro Cesário Costa e conta com 
a presença do pianista Mário Laginha como solista.

Orquestra Sinfónica Ensemble is made up of students 
from various private art schools that specialise in 
music. The result of their first period of training is 
performed at Casa da Música, led by conductor Cesário 
Costa and with pianist Mário Laginha as a soloist.

PROMOTOR: ENSEMBLE, ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA  

DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO DA MÚSICA 

09 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

TRIO DESASSOSSEGO 
PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/ANTENA 2

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2013
Pedro Lopes violino
Catarina Gonçalves violoncelo
Ricardo Vicente piano

Ludwig van Beethoven Trio em Ré maior, op.70 nº 1
Ana Seara* nova obra para ensemble  
(estreia mundial)
Bedrich Smetana Trio em Sol menor, op.15

*Jovem Compositora em Residência 2014

A formação de Trio com piano merece um lugar cimeiro na literatura 
de música de câmara desde os primórdios do Classicismo, figurando 
na obra de Haydn e Mozart, onde o piano é claramente o instrumento 
predominante, e na de Beethoven, que escolheu mesmo esta formação 
de grandes possibilidades expressivas para se estrear no domínio da 
composição. No Romantismo há grandes obras-primas para piano, 
violino e violoncelo da autoria de Mendelssohn, Chopin, Brahms, 
Tchaikovski, Schumann ou Dvořák, tradição que encontra no século 
XX um grande expoente em Chostakovitch. 
Com um vasto repertório ao seu dispor, o Trio Desassossego formou-se 
recentemente mas já venceu a edição 2013 do Prémio Jovens Músicos, 
apresentando-se pela primeira vez na Casa da Música.

The formation of Trio with piano merits an important position in the 
literature of chamber music from the beginning of the Classical period, 
as it features in the work of Haydn and Mozart, where the piano is clearly 
the dominant instrument, and that of Beethoven, who chose this very 
formation with its great expressive potential to make his debut in the area 
of composition. In Romanticism there are great masterpieces for the piano, 
violin and cello written by Mendelssohn, Chopin, Brahms, Tchaikovsky, 
Schumann and Dvorák, a tradition that found a great 20th century 
exponent in Shostakovich.
With a vast repertoire at their disposal, Trio Desassossego formed only 
recently but have already won the 2013 edition of the Young Musicians’ 
Prize, and are performing for the first time at Casa da Música.   
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14 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)  

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

16 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS
Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo

Vianna da Motta Quarteto de cordas nº 2 
Eugénio Manuel Rodrigues Mata Hari,  
para quarteto de cordas 
Dmitri Chostakovitch Quarteto  
de cordas nº 3 em Fá maior, op.73
 

O bailado Mata Hari, instrumentado para quarteto 
de cordas, é uma das obras mais importantes do 
compositor Eugénio Manuel Rodrigues, fazendo 
parte da colectânea de autores portugueses 
gravada pelo prestigiado Quarteto Arditti. 
Intitulado Cenas nas Montanhas, o subtítulo do 
adagio que constitui o seu segundo andamento, o 
Quarteto de cordas em Sol maior de José Vianna 
da Motta foi dedicado a Bernardo Moreira de Sá, 
fundador do Orpehon Portuense e do Conservatório 
de Música do Porto. Este programa marcado 
pela música portuguesa é coroado com uma das 
partituras mais bem-humoradas de Chostakovitch, 
um dos compositores mais importantes de 
sempre para a história do quarteto de cordas.

The ballet Mata Hari, arranged for string quartet, is 
one of the most important works by composer Eugénio 
Manuel Rodrigues, adding to the group of Portuguese 
writers recorded by the prestigious Arditti Quartet. 
Entitled Scenes in the Mountains, with the subheading 
adagio which forms its second movement, the string 
quartet in G major by José Vianna da Motta was 
dedicated to Bernardo Moreira de Sá, founder of 
the Orpheon Portuense and the Porto Conservatory 
of Music. This programme, marked by Portuguese 
music, is crowned by one of the more playful 
scores by Shostakovich, one of the most important 
composers in the history of string quartets.

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem o 
outro. Vencidas lutas e arrufos, o Capitão Barba 
Rija, homem de guitarradas e sonoridades 
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias  
e bailaricos, conduzem esta caça ao tesouro por 
mares nunca navegados de sons meigos…  
e endiabrados. 

They fight, they quarrel, but they can’t live without 
each other. Despite the feuds and the fall-outs, Captain 
Toughbeard, man of the guitar and bizarre sounds, 
and Pirate X, friend of singing and dancing, join forces 
to lead this treasure hunt through never-sailed seas of 
gentle sounds… and mischievous ones.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO APOIOAPOIO INSTITUCIONAL

©ZÉ CARDOSO

©SUSANA NEVES
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19 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75

Histórias da velha Rússia num programa que ecoa 
temas de danças e canções do folclore em peças 
contrastantes. Uma crise de sucessão na Rússia 
dos czares deu origem ao argumento patriótico e 
baseado em factos verídicos da ópera Khovantschina, 
de Mussorgski. Já a história do Tenente Kijé, 
personagem criado por um erro de transcrição 
num relatório militar, é uma farsa satírica com 
grande sentido de humor e que Prokofieff 
musicou para uma adaptação cinematográfica. 
Escrita sob a sombra de Estaline, a 10ª Sinfonia de 
Chostakovitch reflecte aspectos autobiográficos do 
compositor numa partitura a que chamaram “uma 
tragédia optimista.”

Stories of old Russia in a programme that echoes 
themes from folkloric dances and songs in contrasting 
pieces. A succession crisis among the tsars of Russia 
gave rise to the patriotic storyline based on the true 
facts of the opera Khovanshchina, by Mussorgsky. The 
story of Lieutenant Kijé, a character that came about 
because of a transcription error in a military report, is 
a satirical farce with a great sense of humour, which 
Prokofiev put to music for a cinematic adaptation. 
Written under Stalin’s shadow, Shostakovich’s 10th 
Symphony reflects autobiographical aspects of the 
composer’s life in a score that was known as “an 
optimistic tragedy”.

20 SÁB/SAT
21:30 SALA SUGGIA
-
FILAS A - K € 60 | CARTÃO AMIGO € 45
FILAS L – UU € 50 | CARTÃO AMIGO € 37,5
FILAS V – Z € 40 | CARTÃO AMIGO € 30
JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT (A PARTIR DE € 57,5) 

ALCIONE
O novo álbum de inéditos da cantora Alcione, Eterna 
Alegria, prima pela boa disposição: “O Brasil é 
um país que tem uma festa, um pagode em cada 
esquina.” O disco privilegia o samba, nas suas 
várias tendências, dos mais românticos ao pagode e 
sambas para dançar. Produzido por Jorge Cardoso, o 
CD inclui uma inédita parceria entre Djavan e Zeca 
Pagodinho e a já famosa faixa “Amor Surreal”.

The new album of previously unreleased works by 
singer Alcione, Eterna Alegria, stands out for its cheerful 
mood: “Brazil is a country where there’s a party, pagode 
music on every corner.” The album favours samba in 
its various trends, from the more romantic to pagode 
and dance sambas. Produced by Jorge Cardoso, the 
CD features an unprecedented collaboration between 
Djavan and Zeca Pagodinho and the famous track 
“Amor Surreal”. 

PROMOTOR: HERMANO MAIA PRODUÇÕES

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
HISTÓRIAS DA VELHA RÚSSIA

Takuo Yuasa direcção musical 

Modest Mussorgski Prelúdio de Khovantschina 
Igor Stravinski Scherzo à la Russe
Sergei Prokofieff Suite de Tenente Kijé
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 10

20:15 CIBERMÚSICA
Palestra pré-concerto por Fernando Lapa
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A Sinfonia nº 10 de Chostakovitch faz parte de um 
alargado grupo de obras de carácter autobiográfico. 
Há diversos personagens em jogo numa sinfonia cujo 
cenário são os anos de ditadura de Estaline, ele próprio 
retratado num dos andamentos. O compositor utiliza 
códigos musicais que fazem corresponder letras do seu 
nome a notas musicais. No caso desta sinfonia, este 
código é alargado ao nome de Elmira, uma jovem pela 
qual o compositor nutriu fortes sentimentos. Os dois 
nomes são combinados numa densa dramaturgia que 
este concerto desvenda.

Symphony no. 10 by Shostakovich forms part of an extended 
group of works of an autobiographical nature. There are 
various characters at play in a symphony set during Stalin’s 
rule, and the dictator himself is portrayed in one of the 
movements. The composer uses musical codes in which 
the letters of his name correspond to musical notes. In this 
particular symphony, the code is extended to include the 
name Elmira, a young woman for whom the composer had 
strong feelings. The two names are combined in a dense 
drama that unfolds during the course of this concert.

21 DOM/SUN
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
12:00 SALA SUGGIA
-

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75  

ALMOÇO+CONCERTO LUNCH+CONCERT  

€ 19 (ADULTO) € 10 (MENOR 18 ANOS)

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
O CÓDIGO CHOSTAKOVITCH

Takuo Yuasa direcção musical 
Concerto comentado por Fernando Lapa

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 10 

21 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) 

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de  

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que  

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

EM CADA BOLSO UMA CANÇÃO
António Miguel e Sofia Leandro formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso gostam de cá estar. 
Após o sucesso de Música de Bolso, marcam novo encontro, 
agora no melhor lugar do mundo: a sala de brinquedos. 
Com truques e palavras mágicas, mostram que em cada 
som há diversão, em cada bolso uma canção…

Madame Pouch and Monsieur Pocket like being here. After 
the success of Pocket Music, they’ve made a date to come 
back, this time to the best place in the world: the playroom. 
With tricks and magic words, they show that in every sound 
there’s a bit of fun, and in each pocket there’s a song...

MECENAS

©ZÉ CARDOSO
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23 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE  
NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

MARTA PEREIRA DA COSTA 
Marta Pereira da Costa guitarra portuguesa
Rodrigo Serrão contrabaixista
Pedro Pinhal viola 

Marta Pereira da Costa é a primeira e única 
guitarrista profissional de fado a nível mundial. 
Voltou-se para a guitarra portuguesa pela mão de 
Carlos Gonçalves, guitarrista de Amália Rodrigues, 
e acompanhou diversos fadistas famosos, entre os 
quais Mariza, Kátia Guerreiro, Camané e Carlos do 
Carmo. Participou no CD/DVD Clube de Fado – A 
Música e a Guitarra, premiado pela revista Songlines 
como melhor álbum em 2005. Tocou no disco 
Fados de Amor de Rodrigo Costa Félix, o primeiro 
CD da história em que a guitarra portuguesa é 
tocada em exclusivo por uma mulher! Tem vindo 
a preparar o seu primeiro CD de instrumentais 
originais, com edição prevista para 2014. 

Marta Pereira da Costa is the first and only female 
professional Fado guitarist at international level. She 
turned to the Portuguese guitar under the tutelage of 
Carlos Gonçalves, guitarist for Amália Rodrigues, and 
has accompanied various famous Fado performers, 
including Mariza, Kátia Guerreiro, Camané and Carlos 
do Carmo. She took part in the CD/DVD Clube de Fado - 
A Música e a Guitarra, which was awarded best album in 
2005 by Songlines magazine. She played on the album 
Fados de Amor by Rodrigo Costa Félix, the first ever CD 
on which the Portuguese guitar is played exclusively 
by a woman! She has now prepared her first CD of 
original instrumentals with release planned for 2014. 

As sinfonias que Richard Strauss compôs durante 
a juventude, com 16 e 20 anos, permanecem 
praticamente desconhecidas do grande público, 
tendo ficado na sombra dos estrondosos sucessos 
que os poemas sinfónicos e as óperas representaram 
naquela que foi uma das carreiras musicais mais 
bem sucedidas da história da música. A Orquestra 
Metropolitana de Lisboa apresenta a Segunda Sinfonia 
de Strauss num concerto que inclui uma das obras 
favoritas do Romantismo, a 4ª Sinfonia de Tchaikovski.

The symphonies that Richard Strauss composed in 
his youth, at the ages of 16 and 20, remain virtually 
unknown to the general public, having lain hidden in the 
shadows of the resounding triumph of his symphonic 
poems and operas in a musical career that was one of 
the most successful in the history of music. The Lisbon 
Metropolitan Orchestra performs Strauss’s Second 
Symphony in a concert that also features a favourite from 
the Romantic period, Tchaikovsky’s 4th Symphony.

25 QUI/THU
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 15| CARTÃO AMIGO € 11,25 

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

ORQUESTRA  
METROPOLITANA DE LISBOA
CONCERTO CAIXA GERAL  
DE DEPÓSITOS 

Pedro Amaral direcção musical 

Richard Strauss Sinfonia nº 2 em Fá menor, op.12
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 4 em Fá menor, op.36
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26 SEX/FRI
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
-

€ 30 (INCLUI JANTAR)

FADO À MESA
com Diogo Aranha, Patrícia Costa
e Andreia Alferes

O Restaurante Casa da Música propõe-lhe uma 
noite à mesa com a tradição da canção nacional. Os 
fados estão de regresso com intérpretes de eleição, 
celebrando a alma portuguesa com emoção e 
originalidade.

Restaurante Casa da Música offers you a night of dining 
with the tradition of the national song. Favourite fado 
performers return to celebrate the Portuguese soul with 
emotion and originality.

ORIENTE 2014

27 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

-

PORTRAIT UNSUK CHIN IV

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
MÚSICA CONCERTANTE

Christoph König direcção musical 
Alban Gerhardt violoncelo

Boris Blacher Concertante Musik 
Unsuk Chin Concerto para violoncelo e orquestra
Béla Bartók O Mandarim Maravilhoso 

A música concertante da sul-coreana Unsuk Chin, Compositora 
em Residência na Casa da Música em 2014, consta entre 
os maiores fenómenos de popularidade junto do público e 
da crítica internacional. O seu Concerto para violoncelo foi 
estreado nos célebres Proms da BBC, em 2009, pelo solista 
Alban Gerhardt, e a crítica londrina afirmou que este era 
“um concerto destinado a ficar no repertório.” Desde então 
tem sido tocado nas principais salas de concerto mundiais, 
tendo agora a sua estreia em Portugal pelo mesmo solista.
A intensa expressividade e exuberância de Unsuk Chin, 
bem como a sua procura de sonoridades surpreendentes 
e inesperadas, encontra paralelo em obras como o bailado 
O Mandarim Maravilhoso, de Béla Bartók, uma partitura 
grandiosa e uma explosão de ritmo e colorido sem precedentes.

The concertante music by South Korean Unsuk Chin, Composer in 
Residence at Casa da Música in 2014, is one of the greatest popular 
phenomena among the public and international critics. Her cello 
concerto was premiered at the celebrated BBC Proms in 2009 by 
soloist Alban Gerhardt, and the London critics confirmed that this 
was “a concerto destined to remain in the repertoire”. Since then it 
has been played in the most important concert halls worldwide, and 
is now being premiered in Portugal by the same soloist.
Unsuk Chin’s intense expressiveness and exuberance, as well as her 
quest for surprising and unexpected sounds, finds a parallel in works 
such as the ballet The Miraculous Mandarin, by Béla Bartók, a grandiose 
score and an unprecedented explosion of rhythm and colour.

PATROCINADOR ANO ORIENTE

© SIM CANETTY-CLARKE
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27 SÁB/SAT
21:30 SALA 2
-

€ 12,5 | CARTÃO AMIGO € 9,38

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 30

RITA RED SHOES
Rita Redshoes tem um disco novo. Life is a 
Second of Love é o seu terceiro trabalho de 
originais que a confirmou como uma das mais 
talentosas compositoras contemporâneas e 
o motivo do seu regresso à Casa da Música 
depois de, em 2012, aqui ter apresentado 
em duas sessões lotadas o espectáculo The 
Other Women: O mundo nas canções d’elas.
Desta feita, a Casa da Música acolherá Rita 
Redshoes e banda num concerto centrado 
nas novas canções em que a songwriter dos 
sapatos vermelhos não deixará de percorrer 
o repertório dos álbuns anteriores.

Rita Redshoes has a new album. Life is a Second of Love 
is her third work of original pieces that confirm her as 
one of the most talented contemporary songwriters 
and is the reason for her return to Casa da Música, 
after having performed the concert The Other Women: 
O mundo nas canções d’elas in two packed sessions here 
in 2012. Recalling this, Casa da Música will welcome 
back Rita Redshoes and her band in a concert centred 
round new songs, although this red-shoed songwriter 
won’t fail to turn to the playlists of her earlier albums.

PROMOTOR: VACHIER E ASSOCIADOS

28 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)  

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de  

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que  

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

BEBÉ WAKA
Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar com os 
animais da selva! Felizmente, para o ajudar existe o Dr. 
Óhto, o maior especialista em Reinomusicologia da 
cidade. Numa consulta valente em ritmos e melodias, 
a cura surge cheia de estilo: para grande mal, são cinco 
os grandes remédios!

Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the 
jungle! Luckily, Dr Óhto, the city’s finest specialist 
in Kingdomusicology, is here to help him. After 
a courageous consultation with rhythms and 
melodies, the cure is full of style: for this big 
problem, there are five great remedies!

©ZÉ CARDOSO
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29 SEG/MON
21:00 SALA SUGGIA
-

FILAS A - K € 35 | CARTÃO AMIGO € 26,3   

FILAS L – Z € 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT (A PARTIR DE € 47,5)

LUZ CASAL
Com mais de três décadas de carreira, Luz Casal 
é uma das maiores referências da pop espanhola. 
Regressou aos inéditos com o disco Almas Gemelas, 
editado no ano passado, que apresenta em 
Portugal juntamente com alguns dos seus maiores 
clássicos, tais como “Loca”, “No Me Importa Nada” 
ou até “Piensa em Mi” – que ganhou estatuto de 
clássico no filme Tacones Lejanos de Almodóvar. A 
edição internacional do novo disco, com o título 
de Alma, juntou canções em francês, italiano e 
português ao repertório original em espanhol.

With a career spanning more than three decades, Luz 
Casal is one of the most important figures in Spanish 
pop. With the album Almas Gemelas, released last year, 
she returns to previously unreleased material, which she 
will perform in Portugal along with some of her greatest 
hits, such as “Loca”, “No Me Importa Nada” and even 
“Piensa en Mi” – which gained the status of a classic in 
Almodóvar’s film High Heels. The international edition 
of her new album, entitled Alma, adds songs in French, 
Italian and Portuguese to her original Spanish repertoire.

PROMOTOR: UGURU

Um programa onde a música de Arvo Pärt, já 
considerada pela crítica como a melhor fusão de 
agonia e êxtase desde o tempo de Bach, representa o 
culminar de uma jornada intensamente espiritual.
A recompensa de ascender ao paraíso é o tema de 
Funeral Ikos, a composição coral mais famosa de 
John Tavener, compositor britânico que rejeitou as 
correntes de vanguarda e recuperou as tradições 
do passado como forma de simplificar a linguagem 
musical e comunicar com o grande público de forma 
mais directa e emotiva. A sua influência estende-se 
a vários compositores, nomeadamente ao seu aluno 
Ivan Moody cuja carreira está intimamente ligada a 
Portugal e à música coral ortodoxa.

A programme in which the music of Arvo Pärt, already 
considered by critics to be the best fusion of agony 
and ecstasy since the time of Bach, represents the 
culmination of an intensely spiritual journey.
The reward for ascending to heaven is the theme of 
Funeral Ikos, the most famous choral composition 
by John Tavener, the British composer who rejected 
avant-garde currents and resurrected the traditions 
of the past as a way of simplifying musical language 
and communicating with the public in a more 
direct, emotive way. His influence extends to various 
composers, including his pupil Ivan Moody, whose 
career is intimately linked to Portugal and orthodox 
choral music.

28 DOM/SUN
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6

CORO CASA DA MÚSICA
A CAMINHO DO PARAÍSO

Paul Hillier direcção musical 

John Tavener Funeral Ikos 
Ivan Moody Canticum Canticorum I 
Nino Janjgava 6 Aliluias  
Arvo Pärt Triodion
Galina Grigorjeva Svyatki 
 

©DITTE CAPION
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30 TER/TUE
CICLO JAZZ SONAE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | NOVOS VALORES DO JAZZ
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

PAULO MESQUITA PIANO
Paulo Mesquita apresenta uma música de sonoridade 
claramente urbana, que caminha num (des)equilíbrio 
perfeito entre a subtileza e o arrebatamento, reveladora da 
formação clássica do pianista, o gosto pelo jazz nas suas 
mais variadas vertentes e o requinte de execução pianística, 
em cujo contexto o piano é tratado como um instrumento 
total, dentro e fora das teclas e das cordas. Este recital é 
uma viagem pelos três CDs já editados por Paulo Mesquita: 
Piano Harp and Percussion (2012), 13 sketches for a landscape 
(2013) e 12 Sketches for a soundscape (2013). Uma música 
livre de rótulos fáceis, mas que se pode integrar nos 
movimentos mais abrangentes do jazz contemporâneo pela 
simbiose entre experimentação, groove e improvisação.

Paulo Mesquita performs a piece of music with a distinctly 
urban sound, which strikes a perfect (un)balance between 
subtlety and rapture, revealing the pianist’s classical training, 
his taste for jazz in its most varied aspects and the refinement 
of his piano playing, in the context of which the instrument is 
treated as a whole, inside and outside the keys and strings. This 
recital is a journey through the three CDs released by Paulo 
Mesquita: Piano Harp and Percussion (2012), 13 sketches for a 
landscape (2013) and 12 Sketches for a soundscape (2013). Music 
that resists easy labelling, but which could fall under the most 
wide-ranging movements of contemporary jazz through its 
symbiosis between experimentation, groove and improvisation.

MECENAS CICLO JAZZ

28 29



DIGRESSÕES SET-NOV 2014

28 SET
LISBOA
AUDITÓRIO GULBENKIAN

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre narrador e barítono

Igor Stravinski A História do Soldado 
Georges Aperghis Le soldat inconnu,  
para ensemble e barítono

11 OUT
MADRID
AUDITORIO NACIONAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

Emmanuel Nunes Ruf 
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 5

PATROCÍNIO

22 NOV
COLÓNIA
KÖLNER PHILHARMONIE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre barítono

Igor Stravinski Suite de A História do Soldado 
Christian Wolff Snare drum peace march no 1&2
Arnold Schönberg Ode to Napoleon op.41
Claude Debussy Berceuse héroïque
Georges Aperghis Le soldat inconnu, para ensemble 
e barítono

23 NOV
LISBOA
GRANDE AUDITÓRIO GULBENKIAN

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Pedro Gomes piano

W.A. Mozart Concerto para piano  
e orquestra nº 9, Jeunehomme
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

MECENAS DAS DIGRESSÕES

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

Para a promoção de todas as Energias 
Positivas.
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17 QUA/WED
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA € 35/PAX

JANTAR VINHOS  
E SABORES*
REGIÃO DO DÃO 
VINHOS DA QUINTA  
DOS CARVALHAIS

*com a colaboração da Enoteca

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG–QUI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00
SEX E SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00
DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO
EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA 
UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO.

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE:
WWW.CASADAMUSICA.COM/RESTAURANTE

RESERVAS
reservas@casadamusica.com | 220 107 160
GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS | 220 120 214/8

t e r r a ç o

—
MENU AL FRESCO 
€ 10 (ALMOÇO OU JANTAR)

Sopa ou Salada do dia
Soup or salad of the day

-
Wrap de vegetais com queijo fresco  

e molho agri-doce de beringela
Vegetarian wrap with fresh cheese  

and eggplant bittersweet sauce
ou / or

Wrap de Salmão fumado com molho de iogurte
Smoked-salmon wrap with yogurt sauce

ou / or
Wrap de Frango com maionese de alho e salsa
Chicken wrap with garlic-parsley mayonnaise

-
Sobremesa dia ou fruta

Dessert of the day or fruit

—
SUNSET 

TODAS AS SEXTAS E SÁBADOS A PARTIR DAS 18:00
DJ JOÃO SEMEDO

Selecção de bebidas "de Verão": 
gins, cocktails, sangrias e petiscos
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CONSELHO DE FUNDADORES
PRESIDENTE
LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTES
JOÃO NUNO MACEDO SILVA
JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS
MUNICÍPIO DO PORTO
GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO
ACA GROUP
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A.
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S.A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
BA VIDRO, S.A.
BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.
BANCO BPI, S.A.
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
BIAL - SGPS S.A.
CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS
CEREALIS, SGPS, S.A.
CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S.A.
COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S.A.
COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S.A.
CONTINENTAL MABOR - INDÚSTRIA DE PNEUS,S.A.
CPCIS - COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES
INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A.
FUNDAÇÃO EDP
EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S.A.
GALP ENERGIA, SGPS, S.A.
GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU
GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S.A.
GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S.A.
GRUPO VISABEIRA - SGPS, S.A.
III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS 
E IMOBILIÁRIOS, S.A.
LACTOGAL, S.A.
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TÊXTIL, S.A.
METRO DO PORTO, S.A.
MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.
MOTA - ENGIL SGPS, S.A.
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA 
PORTO EDITORA, LDA.
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.
PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS
RAR - SOCIEDADE  DE  CONTROLE (HOLDING), S.A.
REVIGRÉS - INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS 
DE GRÉS, S.A.
TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S.A.
SOGRAPE VINHOS, S.A.
SOLVERDE - SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S.A.
SOMAGUE, SGPS, S.A.
SONAE SGPS S.A.
TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S.A.
TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S.A.
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ
CIN S.A.
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAZUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL 
JOFEBAR
MANVIA S.A.
NAUTILUS S.A.
SAFIRA FACILITY SERVICES S.A.
STRONG SEGURANÇA S.A.
VICAIMA

OUTROS APOIOS
DILIVA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS  
IMOBILIÁRIOS, S.A., É PATRONO DO MAESTRO TITULAR  
DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

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

VENDA DE BILHETES 
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira Online 
Lojas Worten
www.casadamusica.com

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE 
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia 
até ao limite de 4 por pessoa

DESCONTOS GERAIS* 
Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos seus portadores 
é indispensável a apresentação de documentos comprovativos 
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos pela Casa da 
Música. Exceptuam  -se os de promotores externos.

Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20% 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos 
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto 
nos concertos promovidos pela Casa da Música 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

RESERVAS
Válidas durante 7 dias.No caso de serem efectuadas nos 7 dias que 
antecedem o evento, manter-se-ão até 48 horas antes do mesmo

VISITAS GUIADAS
Diariamente
Português 11:00 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente.
Reservas 
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 10:00-19:00
Domingo e Feriados: 10:00-18:00
Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o seu início.

RESTAURANTE
Seg–Qui 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Sex e Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra 
uma hora após o final do mesmo.

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM 
LOJAS WORTEN

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO: 
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de 
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o período 
de estacionamento entre as 12:30 e as 15:30
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o 
período de estacionamento entre as 19:00 e a 01:00

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

—

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may 
be subject to change

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
Online Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert 
up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.  
Reduction made at time of purchase. Proof of identity 
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount 
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount

RESERVATIONS 
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days preceding 
the concert are valid until 48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
Daily
Portuguese 11:00 | 16:00
English 16:00
€ 5/person (free entry to children up to age 12, 
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups) 
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

Building, Ticket Office and Shop OPENING HOURS
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket 
office and shop open until 30 minutes after its beginning. 

If you wish to be included on our mailing list, please 
send an e-mail to: info@casadamusica.com 

TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW.CASADAMUSICA.COM 
WORTEN SHOPS

INFORMAÇÕES
GERAIS
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 WWW.CASADAMUSICA.COM 
 WWW.FACEBOOK.COM/CASADAMUSICA 

CALL CENTER +351 220 120 220

VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160


