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Orquestra Sinfónica
Sinfonia Heróica

Arraial!
Serviço Educativo 

Vozes do Alentejo – O Melhor 
do Cante Alentejano 
Promotor: Uguru

Bebé Waka
Serviço Educativo 

Remix Ensemble
Alemanha hoje

Fado à Mesa

Stucke  Haus
Serviço Educativo 

Orquestra Sinfónica
Midori em concerto

Perlimpimpum!
Serviço Educativo 

Viva Vivaldi!
Serviço Educativo 

Orquestra Sinfónica
As aventuras de Till

Trio de Piano, Violino  
e Violoncelo
Fim de Tarde
Música de Câmara 

Harmos Classical
Música de Câmara

Al Di Meola plays  
Beatles & More
Ciclo Jazz 

Orquestra Sinfónica
Génio alemão

Em cada bolso uma canção
Serviço Educativo 

Sandro Norton
Fim de Tarde
Novos Valores do Jazz
 

Arduíno Synth / 
Sintetizadores DIY 
Serviço Educativo 

Anthony Strong
Promotor: Incubadora D’Artes

Ludwig
Serviço Educativo 

The Tallis Scholars
Ciclo Barroco BPI

Morte & Ressurreição / 
Concertos de Páscoa

Coro Casa da Música
Cristo na Cruz

Rodrigo Leão
A Vida Secreta das Máquinas
Promotor: Uguru

Grigori Sokolov
Ciclo Piano EDP

Diabo na Cruz
Promotor: Produtores Associados

Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música
Missa Solene
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A caminho da Páscoa
The Arrival of Easter
A proximidade da Páscoa traz-nos Morte & Ressurreição, três concertos com 
a grande música sacra de vários períodos históricos. Não é de desperdiçar a 
oportunidade rara para ouvir a Missa Solene de Beethoven, ou as Sete Últimas 
Palavras de Cristo na Cruz, de Haydn, na sua menos conhecida versão coral, ou 
ainda The Tallis Scholars numa viagem pelo período de ouro da polifonia portuguesa, 
ecoando a partir da Sé de Évora. E por falar em música sacra, o Curso Livre de 
História da Música leva-nos em digressão pela tradição luterana com a orientação 
de Paulo Antunes. Um novo recital de Grigori Sokolov é um acontecimento e sempre 
uma viagem inesquecível através do grande repertório pianístico. Outro regresso 
marcante será o da violinista Midori, interpretando o Concerto de Schumann com a 
Orquestra Sinfónica. A integral dos concertos para piano de Beethoven com Pedro 
Burmester prossegue também este mês. Aqui e ali, o País Tema vai moldando uma 
programação recheada da melhor música. Dos românticos e pós-românticos, não 
nos esquecemos de Brahms, Wagner e Strauss. Mas talvez mais pertinente seja 
anunciar aqui a música de Stockhausen, que será tocada em espaços inesperados 
da Casa, em versão acusmática, e naturalmente em concertos do Remix e da 
Sinfónica. Finalmente, o périplo pela Alemanha dos nossos dias leva-nos à música 
de Lachenmann, Rihm, Herrmann e Widmann. O grande guitarrista Al Di Meola 
visita a música dos Beatles num momento alto do Ciclo de Jazz. Merecem ainda 
destaque os concertos de Anthony Strong, Rodrigo Leão e Diabo na Cruz, para além 
das inúmeras propostas para toda a família do Serviço Educativo, entre as quais um 
festivo Arraial com ritmos de várias regiões do país.

The proximity of Easter brings us Morte & Ressurreição (Death & Resurrection), three concerts 
with sacred music from various historical periods. A rare opportunity to hear Beethoven’s 
Solemn Mass, Haydn’s The Seven Last Words of Christ on the Cross – in its least known 
choral version – or The Tallis Scholars on a journey through the golden period of Portuguese 
polyphony, echoing from the Évora Cathedral. And speaking of sacred music, the Curso Livre 
de História da Música (Free Course of Music History) will lead us to the Lutheran tradition with 
the guidance of Paulo Antunes. A new recital by Grigory Sokolov is always an extraordinary 
event and an unforgettable excursion to the great piano repertoire. Another remarkable 
return to Casa da Música will be that of violinist Midori, performing Schumann’s Concerto with 
Orquestra Sinfónica. The Beethoven’s piano concertos with Pedro Burmester will continue this 
month. Here and there, the Theme Country will keep shaping a program filled with the greatest 
music. Of all the romantic and post romantic composers, we couldn’t possibly forget Brahms, 
Wagner and Strauss. But perhaps the more relevant novelty will be the music of Stockhausen 
presented in unexpected spaces at Casa da Música, in an acousmatic version, and performed 
by Remix Ensemble and Orquestra Sinfónica. Finally, the journey through today’s Germany 
leads us to Lachenmann, Rihm, Herrmann and Widmann. The great Al Di Meola revisits the 
music of The Beatles in one of the highlights of the Jazz series. Also worth admiring are the 
concerts of Anthony Strong, Rodrigo Leão and Diabo na Cruz, in addition to the numerous 
proposals by the Educational Service for the whole family, which will include a festive Arraial 
with different rhythms from various regions of the country.

Mecenas 
Casa da Música

Os concertos 
sob a chancela  

Venham+10 são  
co-financiados por

Apoio 
Institucional

Mecenas Principal 
Casa da Música
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Promoção, Capacitação  
e Internacionalização  
da Casa da Música

Com o apoio

Em Março

01 Dom

Sinfónica
AS AVENTURAS DE TILL

07 Sáb

Sinfónica
GÉNIO ALEMÃO

13 Sex

Sinfónica
SINFONIA HERÓICA

17 Ter

Remix
ALEMANHA HOJE

21 Sáb

Sinfónica
MIDORI EM CONCERTO

22 Dom

Coro
CRISTO NA CRUZ

27 Sex

Sinfónica
& Coro
MISSA SOLENE



Sinfónica
AS AVENTURAS DE TILL
Sinfónica ao Domingo Continente
Alemanha 

Richard Strauss confessou que escreveu 
As aventuras de Till “com a intenção de, 
ao menos uma vez, se poder rir à vontade 
numa sala de concertos”. O humor domina 
uma partitura que conta as desventuras 
de um tratante chamado Till. Com o poder 
descritivo da música de Strauss, somos 
levados ao longo de vários episódios 
ricamente orquestrados até ao julgamento 
final perante um tribunal que o condena 
pelas suas diabruras. A abrir o programa, 
a música de Wagner prenuncia o desfecho 
desta história. 
Richard Strauss admitted he wrote Till 
Eulenspiegel’s Merry Pranks “with the intention of,  
at least once, being able to laugh at ease in a 
concert hall”. Humor dominates the score that 
tells the mishaps of a rogue named Till. With the 
descriptive power of Strauss’ music, we embark 
on a series of richly orchestrated episodes until 
the final trial that condemns him for his pranks. 
Wagner’s music opens the program and foretells  
the outcome of this story.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
James Judd direcção musical
Concerto comentado  
por Mário Azevedo

Richard Wagner 
O Crepúsculo dos 
Deuses (Viagem de Siegfried no 
Reno, Marcha Fúnebre)
Richard Strauss 
As aventuras de Till, o maganão

€ 6 · Cartão Amigo € 4,5

Lugar Coro € 4,5 · Jovem € 3 

-

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 20

€ 11 (Menores de 18 anos)

01 Dom/Sun 
12:00 Sala Suggia 
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Viva
Vivaldi!
Serviço Educativo
Primeiros Concertos*

Há festa na música de Vivaldi. É a celebrar a vida, 
correndo pelos tons das quatro estações, que 
revisitamos a obra do “padre ruivo”. Num concerto 
trajado à época, voz, violino e outros instrumentos 
fazem os mais pequenos embalar por um 
repertório clássico que sabe ser feliz. 
There is festivity in Vivaldi’s music. It is in celebration of 
life, running through the notes of the four seasons, that 
we revisit the work of the “redhead priest”. In this concert 
in period costume, voice, violin and other instruments will 
soothe the little ones with a classical repertoire that is all 
about joy. 

Sofia Nereida Pinto direcção artística  
e interpretação
Flávio Aldo e Joana Pereira interpretação

€10 (Criança + Adulto) 

€7,5 (Segundo acompanhante com mais de 5 anos)

*Destinados a famílias com crianças até aos 5 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.

01 Dom/Sun
11:30, 15:00, 17:00

Sala 2 
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Mecenas Serviço Educativo Apoio Institucional
Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo Continente

9

“James Judd garante  
interpretações polidas  
e delicadas.” 
[Gramophone]



11

Trio de Piano, 
Violino 
e Violoncelo
Fim de Tarde · Música de Câmara 
Alemanha

03 Ter/Tue
19:30 Sala 2

Luís Filipe Sá piano
Iossif Grinman violino
Feodor Kolpashnikov violoncelo

Johannes Brahms Trio nº 1, op.8
P. I. Tchaikovski Trio op.50

€ 8 · Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25 

04 Qua/Wed-08 Dom/Sun 
Sala 2

Harmos 
Classical
Música de Câmara

04 / 21:30 
Escola Superior de Música, Artes  
e Espectáculo do Porto, Portugal
Trio 
Conservatorium van Amsterdam, Holanda
Helios Trio

05 / 21:30
Norwegian Music Academy, Oslo, Noruega
Ratatosk String Quartet
Koninklijk Conservatorium Brussel, Bélgica
Impression Piano Trio

06 / 21:30
Hochschule für Musik und Theater Leipzig, 
Alemanha
Lipsia Quartett 
Guildhall School of Music and Drama London, 
Reino-Unido
Barbican Quartet

07 / 19:00
Academia Nacional Superior de Orquestra, 
Lisboa, Portugal
Quarteto de cordas
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Vilnius, 
Lituânia
Trip Trio

07 / 21:30
Hochschule für Musik Basel, Suíça
Trio Calvino
Koninklijk Conservatorium Den Haag, 
Holanda
Animato quartet com a pianista Anne Brackman

8 / 21:30
Escola Superior de Música, Artes  
e Espectáculo do Porto, Portugal
Quinteto de Sopros
Universität für Musik und darstellende Kunst 
Wien, Áustria
Joseph Haydn Institut
Stratos Quartett

€ 5 · Cartão Amigo € 3,75 · Estudante/Jovem/Sénior € 3
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Todos os anos, o HARMOS reúne artistas das 
melhores escolas de arte do mundo em dois 
festivais anuais: o HARMOS Classical em Março 
e o HARMOS Plural em Setembro. Na sua 9ª 
Edição, o HARMOS Classical apresenta 12 grupos 
de música de câmara de excelência que vão 
pisar o palco da Sala 2 da Casa da Música com 
recitais diários entre 4 e 8 de Março. A promoção 
da música e do excelente trabalho desenvolvido 
pelas instituições de ensino superior artístico é o 
grande desígnio deste projecto iniciado em 2006, 
que apresenta seguramente aquelas que serão 
as maiores referências da criação e interpretação 
musical num futuro próximo. 
Every year, HARMOS brings together artists from the 
world’s best art schools in two annual festivals: the 
HARMOS Classical, in March, and the HARMOS Plural 
in September. In its 9th edition, the HARMOS Classical 
features 12 excellent chamber music ensembles that will 
perform at Sala 2 of Casa da Música with daily recitals 
between 4 and 8 of March. Promoting the music and the 
magnificent work of these institutions of artistic higher 
education is the great purpose of this project, started in 
2006, that presents those who will certainly be the main 
references of the creation and interpretation of music in 
the near future.

O “Trio à memória de um grande artista” de Tchaikovski 
é um dos pilares do Romantismo russo. O piano tem 
uma escrita de carácter concertante, muito próxima 
ao estilo de Brahms, e as cordas um papel orquestral. 
Escrito como uma elegia fúnebre para homenagear o 
pianista e compositor Nicolai Rubinstein, fundador do 
Conservatório de Moscovo, o Trio impôs-se desde a 
primeira hora como uma das maiores e mais difíceis 
obras dentro do género. 
Formado por músicos da Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, o trio com piano, violino e violoncelo 
abre o programa com a peça inaugural do catálogo de 
câmara de Brahms, plena de inspiração melódica e 
marcada pelo ímpeto da juventude.
Tchaikovski’s “Trio in Memory of a Great Artist” is one of the 
pillars of the Russian Romanticism. The piano has a concertante 
nature, very close to Brahms’ style, and the strings play an 
orchestral role. Written as a funeral elegy to honor the pianist 
and composer Nicolai Rubinstein, founder of the Moscow 
Conservatory, the Trio has established itself from the outset as 
one of the biggest and most difficult works within the genre.
Formed by musicians from Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, the piano, violin and cello trio opens the program 
with the inaugural piece of Brahms’ chamber catalogue, full of 
melodic inspiration and the driving force of youth.
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Al Di Meola
plays Beatles
& More
Ciclo Jazz 

Quase 50 anos após a primeira invasão 
americana dos Beatles, Al Di Meola regressa 
a um repertório que o conquistou à primeira 
audição e terá sido responsável pela sua 
vontade de aprender música. Com o disco 
All Your Life, gravado nos míticos estúdios de 
Abbey Road e editado em 2013, as canções 
dos Fab Four são interpretadas em versões 
acústicas recheadas dos floreados flamencos e 
fraseado intrincado que são marcas registadas 
do músico norte-americano. Ao contrário de 
muitas reinterpretações jazzísticas, Meola opta 
por preservar as harmonias e melodias originais, 
mantendo os temas plenamente reconhecíveis e 
refazendo antes a sua identidade rítmica. Eleito 
quatro anos consecutivos como melhor guitarrista 
de jazz pelos leitores da Guitar Player, entre 
as décadas de 70 e 80, Al Di Meola é uma das 
referências fundamentais do jazz latino e de fusão, 
desde o tempo do supergrupo Return To Forever 
e, nos últimos 20 anos, com o seu projecto World 
Sinfonia.
Almost 50 years after the first American invasion by 
the Beatles, Al Di Meola returns to a repertoire that 
immediately won him over and was largely responsible for 
his willingness to learn music. With the album All Your Life, 
recorded in the mythical Abbey Road studios and released 
in 2013, he reinvents the songs of the Fab Four in acoustic 
versions with the traditional intricate flamenco phrasing, 
the distinctive trademark of the American musician. Unlike 
many jazz reinterpretations, Meola chooses to preserve 
the harmonies and original melodies, keeping the songs 
fully recognizable and redoing their rhythmic identity 
instead. Elected four consecutive years as the best jazz 
guitarist by the readers of Guitar Player between the 70’s 
and 80’s, Al Di Meola is one of the fundamental references 
of Latin jazz and fusion since the time of the supergroup 
Return To Forever and in the last 20 years with his project 
World Sinfonia.

04 Qua/Wed
22:00 Sala Suggia

Al Di Meola guitarra
Mario Parmisano piano e teclados
Rhani Krija percussão
Peter Kaszas percussão

€ 20 · Cartão Amigo € 15

Lugar Coro € 15 · Jovem/Sénior € 16

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 36
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07 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia 
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto  
por Daniel Moreira 

Sinfónica
GÉNIO ALEMÃO
Descobertas Sinfónicas 
Alemanha
Integral dos Concertos para Piano de Beethoven II

Some call it the first great Beethoven concerto, 
not only for its symphonic characteristic but also 
for the balance between soloist and orchestra and 
the undeniable beauty of the subjects. This 3rd 
Piano Concerto represents the reunion between 
conductor Zagrosek and Pedro Burmester, who 
continues the complete Beethoven concertos. 
Lachenmann and Rihm are exponents of today’s 
German music and Zagrosek an internationally 
recognized expert in this repertoire. Kontrakadenz, 
written in 1971, takes us to a completely new sound 
universe, influenced by the use of distinct sounds 
where the element of surprise is used with refined 
irony. Written in 1973, Wolfgang Rihm’s Magma is, in 
turn, characterized by its sound magnificence and 
continuous energy of the orchestral composition.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Lothar Zagrosek direcção musical 
Pedro Burmester piano

Helmut Lachenmann Kontrakadenz
Wolfgang Rihm Magma
- 
L. van Beethoven Concerto para 
piano e orquestra nº 3

€ 17 · Cartão Amigo € 12,75

Lugar Coro € 12,75 · Jovem/Sénior € 13,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33 

Portrait Helmut Lachenmann IV

A Música Toma Conta de Mim € 5

Enquanto os adultos assistem ao concerto, as 

crianças dos 3 aos 10 anos participam em sessões de 

descoberta e criação musical.
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“Zagrosek (…) cor,  
imaginação e precisão.” 
[Fanfare]
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Mecenas Orquestra Sinfónica

Há quem lhe chame o primeiro grande concerto de 
Beethoven, não só pelo pendor sinfónico da escrita 
mas também pelo equilíbrio entre solista e orquestra 
e a beleza incontestável dos temas. É o 3º Concerto 
para piano e marca o reencontro entre o maestro 
Zagrosek e Pedro Burmester, que prossegue a 
integral dos concertos de Beethoven. Lachenmann e 
Rihm são expoentes máximos da música alemã dos 
nossos dias e Zagrosek um especialista reconhecido 
internacionalmente neste repertório. Kontrakadenz, 
escrita em 1971, leva-nos ao encontro de um universo 
sonoro completamente novo, influenciado pela 
utilização de sons concretos e onde o elemento surpresa 
surge com refinada ironia. Escrita em 1973, Magma, 
de Wolfgang Rihm, contrasta pela grandiosidade 
sonora e energia contínua da escrita orquestral.

Apoio Portrait  
Helmut Lachenmann IV

Patrocinador  
Ano Alemanha
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08 Dom/
Sun

10:30 (0-18 meses), 

11:45 (18 meses-3 anos)  

15:00  (3-5 anos) 

Sala de Ensaio 2
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Em cada bolso 
uma canção
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons* 

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...

António Miguel  e Sofia Leandro 
formadores

€ 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.

Sandro
Norton
Fim de Tarde · Novos Valores do Jazz

Na química, a teoria do octeto é uma regra 
simples, na qual os átomos dos elementos 
se ligam uns aos outros com o objectivo 
de completar a sua camada de valência. 
Também este octeto, com a orquestração 
musical de Sandro Norton, tem esse 
objectivo, criando no seu laboratório 
musical a combinação dos instrumentos. O 
virtuosismo de oito músicos funde-se numa 
só linguagem, numa química única que flui 
do palco e contagia a audiência. Com uma 
sofisticada componente cénica, onde a 
dança, as sombras e a luz acompanham 
uma experiência musical única, o concerto 
acompanha as deambulações do 
compositor pelo mundo e os contactos 
com as diversas correntes musicais. Dessa 
jornada nasceu Flying High… At the heart 
of it, um disco que reúne todos esses 
quilómetros palmilhados por Sandro Norton 
de guitarra ao ombro e pautas manuscritas 
na algibeira.
In chemistry, the octet rule is a simple rule, in which 
the atoms of the elements are connected to each 
other in order to complete its valence shell. This 
octet, orchestrated by Sandro Norton, has that 
same objective, creating a combination between the 
instruments in his musical laboratory. The virtuosity 
of eight musicians merges into a single language, 
a single chemistry that flows from the stage and 
contaminates the audience. With a sophisticated 
scenic component, where the dance, the shadows 
and the light accompany a unique musical 
experience, the concert follows the composer’s 
journeys and his contact with different musical 
trends. Flying High... At the heart of it was born from 
these journeys, and gathers all these kilometres 
trodden by Sandro Norton with his guitar on his 
shoulder and handwritten guidelines in his pocket.

10 Ter/Tue
19:30 Sala 2

Sandro Norton guitarras
Luís Trigo violino, harmónica, acordeão, vozes
Filipe Teixeira baixo, contrabaixo
João Salcedo piano, fender rhodes
João Cunha bateria
Marcos Buzana guitarra, percussão, vozes
Pedro Oliveira percussão
Bruno Cardoso violoncelo

€ 8 · Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 25
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Sinfónica
SINFONIA HERÓICA
Série Clássica · Alemanha

Na sua obra de 1945, Metamorfoses, Richard Strauss 
cita a marcha fúnebre da Sinfonia Heróica, razão 
pela qual se considera que o misterioso subtítulo “in 
memoriam” se pode referir a Beethoven. Na sua Sinfonia 
nº 3, Ludwig van Beethoven virou uma página na 
História da Música, abrindo o caminho ao Romantismo. 
“Eis aqui, posta em música pela primeira vez, a vitória 
exaltante e irada do Homem sobre o Destino, obsessão 
de Beethoven”, disse o musicólogo Roland de Candé 
referindo-se à Sinfonia Heróica. Com dimensões 
sem precedentes e uma intensidade dramática 
incomparável a qualquer composição anterior, a 3ª 
Sinfonia de Beethoven permanece um marco no 
repertório e uma das preferidas do grande público. 
In his 1945 work, Metamorphosen, Richard Strauss quotes the 
funeral march of the Heroic Symphony, which is why some 
consider that the mysterious subtitle “in memoriam” can refer 
to Beethoven. In his Symphony No. 3, Ludwig van Beethoven 
turned a page in music history, paving the way to Romanticism. 
“Here it is, for the first time in musical terms, the exciting and 
angry victory of Man over Destiny, Beethoven’s obsession”, said 
musicologist Roland de Candé referring to Heroic Symphony. 
With unprecedented dimensions and an unparalleled dramatic 
intensity, Beethoven’s 3rd Symphony remains a landmark in the 
repertoire and a favorite of the general public.

13 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Richard Strauss Metamorfoses
-
L. van Beethoven Sinfonia nº 3, Heróica

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25

Jovem/Sénior € 15,2

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

-

Concerto associado aos 25 Anos da Associação  

Portuguesa de Apoio à Vitima

“Baldur Brönnimann 
alcançou o equilíbrio  
ideal entre dramatismo  
e fluxo lírico.”
[Daily Telegraph]

ReTimbrar direcção musical  
e interpretação

€ 6 · Cartão Amigo € 4,5 

*Espectáculos destinados a famílias e público 

geral que cruzam a música com outras 

linguagens de palco

14 Sáb/Sat
21:30 Sala Suggia 

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75

Jantar+Concerto € 42,5

Promotor: Uguru

14 Sáb/Sat
16:00 Sala 2
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Arraial!
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

A festa é portuguesa até à medula. O que falta aqui 
em comes e bebes (não se pode ter tudo) sobeja em 
energia musical para darmos a volta inteira ao país. 
Com a reposição no cartaz de Arraial!, pelo grupo 
ReTimbrar, revisitamos ritmos e timbres de diferentes 
regiões de país chamando a nós percussões de sotaque 
acentuado. Espectáculo!
Festivals are Portuguese to the core. What is lacking here in eats 
and drinks (you can’t have everything) spills over into musical 
energy that takes us right around the country. Festival! is back on 
the bill, with the group ReTimbrar, where we revisit rhythms and 
tones from different regions of the country, calling on percussion 
instruments with a definite accent. What a show! 

Vozes do Alentejo
O MELHOR DO CANTE ALENTEJANO 

É de presente e passado, mas também de futuro que 
trata esta viagem ao Alentejo mais profundo. Vozes 
do Alentejo é um novo espectáculo de celebração do 
cante alentejano, que acaba de ser classificado como 
Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. 
O elemento central desta viagem é o Grupo Coral 
e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, uma das 
maiores referências actuais do cante e o colectivo que 
participou na cerimónia de consagração oferecida em 
Paris pela Unesco. Um grupo acústico de músicos e 
uma série de vozes solistas que representam o melhor 
da música portuguesa, tais como Celina da Piedade, 
Paulo Ribeiro ou Bernardo Espinho, completa o elenco 
de um espectáculo que viaja pelos maiores tesouros de 
uma cultura única e apaixonante. 
This journey to Alentejo is mainly about the past and the 
present but also about the future. Vozes do Alentejo is a new 
performance celebrating Cante Alentejano, which has just 
been classified as Intangible Cultural Heritage of Humanity 
by UNESCO. The central element of this journey is the Grupo 
Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, one of the 
current references of cante alentejano, which had the privilege 
of participating in the consecration ceremony in Paris. An 
acoustic group of musicians and a number of solo voices that 
represent the best of Portuguese music, such as Celina da 
Piedade, Paulo Ribeiro or Bernardo Espinho, complete the cast 
of a performance that travels through the greatest treasures of a 
unique and exciting culture.

Patrocinador Oficial 
Ano AlemanhaApoio
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Remix
ALEMANHA HOJE
Alemanha

A primeira obra do catálogo de Stockhausen, 
escrita em Paris após o seu contacto com 
Messiaen, dá o mote a um confronto geracional 
entre grandes compositores alemães da 
actualidade. A primeira peça para ensemble 
de Jörg Widmann, uma partitura frenética e 
de sonoridades lapidadas, foi igualmente uma 
revelação, catapultando o compositor para os 
mais prestigiados palcos internacionais. Arnulf 
Herrmann, um discípulo de Grisey e Emmanuel 
Nunes no Conservatório de Paris, inspirou-se na 
forma rondó do Classicismo para criar contrastes 
evidentes entre o refrão e as diferentes estrofes. 
Wolfgang Rihm, um dos decanos da tradição 
germânica, encerra o programa com música 
simultaneamente explosiva e dramática. 
The first work of Stockhausen’s catalogue, written in 
Paris after his contact with Messiaen, sets the mood for a 
generational confrontation between some of the greatest 
German composers of today. The first piece for ensemble, 
by Jörg Widmann, a frenzied score with polished sounds, 
was also a revelation, catapulting the composer to the 
most prestigious international stages. Arnulf Herrmann, 
a disciple of Grisey and Emmanuel Nunes at the Paris 
Conservatory, was inspired by Classicism’s rondo to 
create striking contrasts between the chorus and the 
different stanzas. Wolfgang Rihm, one of the notables of 
German tradition, closes the program with explosive and 
dramatic music.

Remix Ensemble Casa da Música
Titus Engel direcção musical 
             
Karlheinz Stockhausen Kontra-Punkte
Jörg Widmann Freie Stücke
-
Arnulf Herrmann Rondeau Sauvage
Wolfgang Rihm Chiffre II, Silence to be 
beaten

€ 12 · Cartão Amigo € 9 · Lugar Coro € 9 · Jovem/Sénior € 9,6 · 

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 28

17 Ter/Tue
19:30 Sala Suggia

Bebé Waka
Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

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!

Paulo Neto e Bruno Estima 
formadores

€ 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.

15 Dom/Sun
10:30 (0-18 meses)

11:45 (18 meses-3 anos)

15:00 (3-5 anos) 

Sala de Ensaio 2
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“[…] a precisão de ataque do 
Remix Ensemble, uma verdadeira 
concentração de energia rítmica.” 
[Diapason]
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Fado 
à Mesa
Maria João Quadros
Emídio Rodrigues 
Diogo Aranha

€ 35 (inclui jantar)

Ver pág. Restaurante

20 Sex/Fri
20:30 

Restaurante 
Casa da Música

Perlimpimpum!
Serviço Educativo
Primeiros Concertos*

Ouvindo-se a palavra mágica, com 
erres enrolados e is bem alongados, 
chega um conto e uma canção, faz-se 
poesia, pula a imaginação. Pela voz de 
Cristal e as percussões de um quarteto 
irrequieto, desfilam personagens do 
mundo de La Fontaine. E Perrr…liiiim…
piiiim…PUM! 
When you hear this magic word, with its 
rolling r’s and drawn out i’s, it means a story 
and a song are on their way, poetry will 
be made and the imagination will start to 
pulse. Through the voice of Cristal and the 
percussion of a fidgety quartet, we meet a 
parade of characters from the world of La 
Fontaine. And Perrr...liiiiim...piiiiim....PUM! 

Saphir Cristal e Jorge Queijo  
direcção artística e interpretação
Artur Carvalho, Bruno Estima  
e Joaquim Alves interpretação 

€10 (Criança + Adulto)  

€7,5 (Segundo acompanhante com mais de 5 anos)

*Destinados a famílias com crianças até aos 5 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

22 Dom/Sun
11:30, 15:00, 17:00 
Sala 2 

Sinfónica
MIDORI EM CONCERTO
Descobertas Sinfónicas · Alemanha

Resultado de uma encomenda do maestro Leonard 
Bernstein para a Filarmónica de Nova Iorque, a 
3ª região de Hymnen, de Stockhausen, alcançou 
um enorme sucesso e permanece como uma das 
grandes composições para orquestra com fita 
magnética. Stockhausen escreveu Hymnen na 
década de Sessenta com base em hinos nacionais, 
sendo a terceira região constituída pelos hinos da 
União Soviética, dos Estados Unidos da América e de 
Espanha. Num concerto dedicado a grandes obras 
orquestrais do repertório alemão, merece destaque 
o regresso à Casa da Música da aclamada violinista 
japonesa Midori para interpretar o Concerto de 
Schumann.
Commissioned by conductor Leonard Bernstein for the 
New York Philharmonic, Stockhausen’s Third Region of 
Hymnen achieved a huge success and is still one of the 
great orchestral works with magnetic tape. Stockhausen 
composed Hymnen in the 60’s based on national anthems. 
The third region consists of the hymns of the Soviet Union, 
the United States and Spain. In a concert dedicated to great 
orchestral works of the German repertoire, we should note 
the return to Casa da Música of acclaimed Japanese violinist 
Midori performing Schumann’s Concerto.

“Midori tem tantas sonoridades 
ao seu dispor quantas as cores 
do catálogo Pantone.” 
[New York Times]

21 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia 
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto 
por Rui Penha

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 
Midori violino

Johannes Brahms  
Abertura para uma festa académica
Robert Schumann  
Concerto para violino e orquestra
-
Karlheinz Stockhausen  
Hymnen (3ª região)

€ 17 · Cartão Amigo € 12,75

Lugar Coro € 12,75 · Jovem/Sénior € 13,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33

A Música Toma Conta de Mim € 5 · Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 anos 

participam em sessões de descoberta e criação musical

Stucke
Haus
Alemanha
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Em três locais distintos da Casa, três obras 
acusmáticas de Stockhausen. Assim se 
dedica o dia ao icónico compositor alemão 
do séc. XX, um dos “pais” da música 
electroacústica. Por intervenção da equipa 
da Digitópia, imerge-se em ideias musicais 
que transformam a experiência auditiva ao 
adquirirem cor e luz, indicando uma relação 
íntima com o espaço. 
In three locations at Casa da Música, three 
acousmatic works by Stockhausen. With them, we 
dedicate the day to the iconic German 20th century 
composer, one of the “fathers” of electro-acoustic 
music. With the help of the Digitópia team, immerse 
yourself in musical ideas that transform the listening 
experience as they take on colour and light, 
revealing an intimate relationship with the space. 

Digitópia Collective  
operação e espacialização

Com música de Karlheinz Stockhausen

€ 3 · Espectáculos destinados a famílias e público geral que 

cruzam a música com outras linguagens de palco

21 Sáb/Sat
14:30 Vários 

espaços

Patrocinador Ano Alemanha Apoio
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Morte e Ressurreição leva-nos ao encontro das mais 
belas e emotivas obras sacras de todos os tempos 
em três concertos imperdíveis que celebram a 
Páscoa. Oscilando entre atmosferas profundamente 
meditativas e de íntimo recolhimento, que convidam 
à reflexão, e momentos de grandioso júbilo, o ciclo 
percorre obras-primas desde a polifonia a cappella 
renascentista até à música coral sinfónica do 
Romantismo.  O aclamado agrupamento britânico 
The Tallis Scholars celebra o apogeu da Escola de 
Évora através da música de Manuel Mendes, levado 
para a Sé eborense pelo Cardeal-Infante D. Henrique 
em 1575, e dos seus discípulos Duarte Lobo e Frei 
Manuel Cardoso, responsáveis pelo chamado período 
de ouro da polifonia portuguesa. O maestro Paul 
Hillier dirige o Coro Casa da Música na versão coral 
com acompanhamento de piano de As Sete Últimas 
Palavras de Cristo na Cruz, obra de características 
únicas e que proporciona uma atmosfera meditativa 
ímpar. Marcando um dos momentos altos da 
programação do Ano Alemanha, a Missa Solene de 
Beethoven reúne a Orquestra Sinfónica, o Coro Casa 
da Música e um quarteto de solistas internacionalmente 
reconhecidos sob a direcção de Olari Elts. 
Death and Resurrection leads us to the most beautiful and 
emotional sacred works of all time in three magnificent concerts 
celebrating Easter. Oscillating between deeply meditative 
and intimate self-communion atmospheres that encourage 
meditation and great moments of joy, the cycle includes  
a cappella masterpieces from the Renaissance polyphony  
and symphonic choral music from Romanticism.
The acclaimed British group The Tallis Scholars celebrates the 
heyday of Évora School through the music of Manuel Mendes, 
who was taken to the Cathedral of Évora by Cardeal-Infante 
D. Henrique in 1575, and of his disciples Duarte Lobo and Frei 
Manuel Cardoso, who were responsible for the golden period of 
Portuguese polyphony. Conductor Paul Hillier leads Coro Casa 
da Música in a choral and piano version of The Seven Last Words 
of Our Saviour on the Cross, a magnificent work with unique 
features that create an exceptional contemplative atmosphere.  
Beethoven’s Solemn Mass by Orquestra Sinfónica, Coro Casa da 
Música and a quartet of internationally recognized soloists under 
the direction of Olari Elts represents one of the programming 
highlights in the Year dedicated to Germany.

Morte & Ressurreição
Concertos de Páscoa

22-31 Mar
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22 Dom/Sun
18:00 Sala Suggia 

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 
Elsa Marques da Silva piano

Joseph Haydn As Sete Últimas 
Palavras de Cristo na Cruz

€ 10 · Cartão Amigo 

€ 7,5 · Lugar Coro € 7,5 

Jovem/Sénior € 8

Rodrigo 
Leão
A VIDA SECRETA DAS MÁQUINAS

Um criador irrequieto como Rodrigo Leão anda 
permanentemente em busca de desafios, de 
novas formas de expressão, de novas paisagens 
para pintar. “A Vida Secreta das Máquinas” 
nasceu numa viagem a Goa e os primeiros 
esboços foram feitos com gravações de velhos 
electrodomésticos captados com o iPhone. 
Rodrigo Leão fala de um trabalho mais ambiental 
e aponta as obras de Brian Eno ou David Sylvian 
como referências para as suas explorações 
que já se haviam de alguma forma manifestado 
também no álbum A Montanha Mágica. Em palco, 
os seus teclados electrónicos são acompanhados 
por um quarteto de cordas, por Marco Alves em 
trombone e por João Eleutério em guitarras e 
sintetizadores. 
A restless creator like Rodrigo Leão is always searching 
for challenges, new forms of expression, new landscapes 
to paint. “A Vida Secreta das Máquinas” was born on a trip 
to Goa and the first sketches were made with recordings 
of old appliances captured with an iPhone. Rodrigo Leão 
speaks of a more atmospheric work and points out the 
names of Brian Eno or David Sylvian as references to his 
explorations, already manifested in some way on his album 
A Montanha Mágica. On stage his electronic keyboards 
are accompanied by a string quartet, by Marco Alves 
on the trombone and by John Eleutério on guitars and 
synthesizers.

€ 30 · Cartão Amigo € 22,5

Promotor: Uguru

23 Seg/Mon
21:00 Sala Suggia 

Coro
CRISTO NA CRUZ
Morte e Ressurreição
Concertos de Páscoa 

Em 1786, um cónego da cidade de Cádis 
encomendou a Haydn uma peça instrumental 
inspirada em sete frases alusivas à paixão de 
Cristo, retiradas de diferentes evangelhos, 
para ser apresentada na Sexta-feira Santa do 
ano seguinte. A versão original para orquestra 
constituiu um grande sucesso em toda a Europa e 
Haydn fez posteriormente versões para quarteto 
de cordas, para piano e para coro. O andamento 
final constitui uma alusão ao terramoto de 1755 
que destruiu a baixa lisboeta e a zona litoral de 
Cádis devido ao consequente maremoto. A 
versão coral resulta numa belíssima oratória e é 
apresentada pela primeira vez na Casa da Música 
na versão com acompanhamento ao piano. 
In 1786, a priest from the city of Cadiz commissioned 
Haydn an instrumental piece inspired by seven phrases 
about the passion of Christ, from different gospels, to be 
presented at the following year’s Good Friday. The original 
version for orchestra was a great success throughout 
Europe and later Haydn made versions for string quartet, 
piano and choir. The final movement is an allusion to 
the 1755 earthquake that destroyed downtown Lisbon 
and the coastal zone of Cadiz due to the consequent 
tsunami. The choir version results in a beautiful oratory 
and is introduced for the first time at Casa da Música 
accompanied by the piano.

“Paul Hillier apresenta 
sempre algo que é único.” 
[Classics Today]
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Grigori 
Sokolov
Ciclo Piano EDP

Em cada regresso à Casa da Música, Grigori 
Sokolov apresenta programas novos e 
constituídos por grandes obras-primas do 
repertório pianístico, peças  que interpreta num 
estado de perfeição raro de alcançar. Em 2015, 
o programa daquele que foi o vencedor mais 
jovem de sempre do Concurso Tchaikovski inclui 
a espectacular Partita nº 1 de Bach, uma sonata 
de Beethoven e obras de Schubert, compositores 
que constam da sua rara e premiada discografia.

24 Ter/Tue
21:00 Sala Suggia

J. S. Bach Partita nº 1 em Si bemol maior, 
BWV 825
L. v. Beethoven Sonata nº 7 em Ré maior, 
op.10 nº 3
-
Franz Schubert Sonata em Lá menor, 
op.143 D.784
Franz Schubert Six Moments Musicaux, 
op.94 D.780

€ 22 · Cartão Amigo € 16,5

Lugar Coro € 16,5 · Jovem/Sénior € 17,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 37 

“A internet, onde o podemos ver em 
interpretações incríveis no YouTube,  
não se compara em nada com a experiência 
fabulosa de o ouvir ao vivo.” 
[New York Times]

Diabo 
na Cruz
Os Diabo na Cruz transformam cada espectáculo 
num momento explosivo e conquistaram 
fama como um grupo demolidor e arrebatador 
de audiências. Apresentam agora o álbum 
sucessor dos muito aclamados Virou! (2009) 
e Roque Popular (2012). Composto por 11 
canções peneiradas ao longo de dois anos de 
trabalho, chama-se Diabo na Cruz e promete 
ser mais um passo numa caminhada ímpar no 
panorama musical português. Deste novo disco, 
já se conhecem os temas “Vida de Estrada” e 
“Ganhar o Dia”, que inundaram as rádios e se 
tornaram rapidamente novos sucessos da banda. 
Sentimentos, aspirações e contratempos de 
uma geração que se descobre a si mesma no 
acto de esculpir o amanhã, em música que junta 
rock, tradição, humor e letras contagiantes e 
inspiradoras. 
Diabo na Cruz have the ability to transform each show 
into a truly explosive moment that immediately conquers 
the audience. They are now presenting the successor of 
the highly acclaimed albums Virou! (2009) and Roque 
Popular (2012). Comprising 11 songs screened over two 
years of work, this new album is called Diabo na Cruz and 
has the potential of becoming another important step in 
their unique journey in the Portuguese music scene. From 
this new album, we have already heard “Vida de Estrada” 
and “Ganhar o Dia”, which flooded the radios and quickly 
became the latest hits of the band. Thoughts, aspirations 
and setbacks of a generation that finds itself through 
the process of sculpting the tomorrow combining rock, 
tradition, humor and contagious and inspiring lyrics.

€ 10 · Cartão Amigo € 7,5

Promotor: Produtores Associados

26 Qui/Thu
22:00 Sala 2
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Mecenas Ciclo Piano EDP

Every time he returns to Casa da Música, Grigory Sokolov 
presents new programs with great masterpieces from 
the piano repertoire, played in a state of perfection that 
is almost impossible to achieve. In 2015, the program of 
the youngest winner ever of the Tchaikovsky Competition 
includes Bach’s spectacular Partita No. 1, one sonata by 
Beethoven and works by Schubert, composers he has 
also included in his rare and award-winning discography.
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Sinfónica
& Coro
MISSA SOLENE
Morte e Ressurreição
Concertos de Páscoa
Fora de Série · Alemanha

Absolutamente grandiosa, a Missa 
Solene é uma das mais geniais criações 
de Beethoven. A sua grande extensão, 
a dimensão vocal das partes solistas e 
corais, assim como o efectivo orquestral, 
não têm precedentes. Mas são sobretudo 
os extremos emocionais alcançados, 
manifestações de fé triunfante e 
devoção profunda, representações da 
fragilidade humana perante o Criador, 
que transformam esta partitura num dos 
maiores monumentos da história da música. 
Apresentada pela Orquestra Sinfónica e 
pelo Coro Casa da Música sob a direcção 
do maestro Olari Elts, conta com um elenco 
internacional de cantores onde se destacam 
as vozes da soprano Elizabeth Watts e da 
meio-soprano Annely Peebo, que actuam 
pela primeira vez no Porto.
Absolutely grand, the Solemn Mass is one of 
Beethoven’s most brilliant creations. Its great extent, 
the vocal dimensions of the solo and choir parts 
and the orchestral element are unprecedented. 
But the emotional extremes that are reached, 
the triumphant manifestations of faith and deep 
devotion, the representations of human frailty 
before the Creator, are what make this score 
one of the biggest monuments in music history. 
Presented by Orquestra Sinfónica and Coro Casa 
da Música under the direction of conductor Olari 
Elts, the Solemn Mass will count on an international 
cast of singers including soprano Elizabeth Watts 
and mezzo-soprano Annely Peebo that will be 
performing in Porto the first time.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Olari Elts direcção musical 
Elizabeth Watts soprano
Annely Peebo meio-soprano
Mati Turi tenor
Zoltán Nagy barítono

L. van Beethoven Missa Solemnis

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75

Lugar Coro € 18,75 · Jovem/Sénior € 20

Arduíno Synth/
Sintetizadores DIY
 
Serviço Educativo · Formar na Digitópia*

Criar um sintetizador ou um processador 
de efeitos nunca foi tão fácil, como se torna 
evidente neste curso. Com a evolução da 
plataforma de prototipagem electrónica 
Arduíno e a contribuição de bibliotecas 
dedicadas à geração de sinais áudio, torna-se 
cada vez mais apetecível a criação de synths/
effects e pedais customizados. 
Creating a synthesizer or effects processor has 
never been so easy, as this course demonstrates. 
With the development of the electronic prototype 
platform Arduíno and the contribution of 
libraries dedicated to generating audio signals, 
it becomes increasingly appealing to create 
synths/effects and customised pedals. 

Sábado
Effects pedals (Arduíno intro + Mozzi intro) 

Domingo
Synthesizers (Arduíno + MIDI) 

Tiago Ângelo formador 

€ 15 (1 dia) · € 25 (fim-de-semana)

*Realizados ao longo de um fim-de-semana, estes cursos 

intensivos abordam linguagens de programação ao serviço da 

composição musical

28+29 
Sáb+Sat/
Dom+Sun
11:00 Digitópia
(para músicos, 

artistas digitais, 

DJs e professores)
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“O melhor da noite em Covent 
Garden foi Elisabeth Watts.” 
[The Telegraph]
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Patrocinador Ano Alemanha
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Anthony 
Strong
Guaranteed! foi o nome dado ao álbum de estreia do pianista 
e cantor Anthony Strong, em 2009. Apoiado por BB King, 
o lançamento do seu EP Delovely, que alcançou a primeira 
posição nas tabelas de jazz do Reino Unido, despertou a 
atenção das editoras no início de 2012. Em 2013, Strong 
assinou contrato de gravação com a etiqueta francesa  
Naïve e, na sequência do lançamento do álbum Stepping Out, 
teve destaque de primeira página do jornal diário francês  
Le Figaro, tendo o disco alcançado o primeiro lugar nas 
tabelas do iTunes e da Amazon Jazz.
Guaranteed! was the name given to the debut album of pianist and 
singer Anthony Strong, released in 2009. With the support of BB King, 
the release of his EP Delovely, which reached the top spot on the jazz 
charts in the UK, attracted the attention of publishers in the beginning of 
2012. In 2013, Strong signed a recording contract with the French label 
Naïve and, after the release of Stepping Out, he appeared on the front 
page of the French daily newspaper Le Figaro, reaching number one in 
the iTunes and Amazon Jazz charts.

€ 25 · Cartão Amigo € 18,75 

Promotor: Incubadora D’Artes

28 Sáb/Sat
21:30 Sala Suggia

Ludwig
Ao Alcance de Todos
Serviço Educativo
Concertos para Todos*

A música não tem um sentido único e 
toda ela se define na emoção. À luz desta 
grandeza – bem expressa em Beethoven, 
que perdeu a audição – surge um trabalho 
exploratório que reúne a equipa do X 
Curso de Formação de Animadores 
Musicais e um grupo de cidadãos surdos. 
Conte-se com um espectáculo vibrante, 
profundamente musical. 
Music has no single meaning and is always 
defined by emotion. Into the light of this 
greatness – well expressed in Beethoven, who 
lost his hearing – comes an exploratory work 
that brings together the team from the 10th 
Music Performers’ Training Course (X CFAM) 
and a local deaf group. This is a vibrant and 
profoundly musical show. 

Paul Griffiths e Pete Letanka  
direcção artística 
X CFAM, Outros interpretação

€ 6 · Cartão Amigo € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que 

cruzam a música com outras linguagens de palco

31 Ter/Tue
01 Qua/Wed

21:00 Sala 2

The Tallis 
Scholars
Ciclo Barroco BPI
Morte e Ressurreição
Concertos de Páscoa

A caminho dos 2000 concertos e com mais de 
50 discos gravados, o maestro Peter Phillips deu a 
descobrir ao mundo contemporâneo o período de ouro 
da polifonia portuguesa num disco com a primeira 
gravação mundial do Requiem de Duarte Lobo em 
1990. Com o seu agrupamento The Tallis Scholars, que 
fundou em 1973, regressou regularmente aos tesouros 
renascentistas da música portuguesa, repertório da 
sua especialidade. O programa celebra a magnitude 
da produção musical da Sé de Évora com a música de 
Manuel Mendes e dos seus discípulos Duarte Lobo e 
Frei Manuel Cardoso. 
With almost 2000 concerts and over 50 albums, conductor 
Peter Phillips introduced the golden period of portuguese 
polyphony to the contemporary world with a record containing 
the world premiere of Duarte Lobo’s Requiem in 1990. With his 
group The Tallis Scholars, founded in 1973, he regularly returned 
to the Renaissance treasures of Portuguese music, of which he is 
an expert. The program celebrates the magnitude of the musical 
production of the Cathedral of Évora with music by Manuel 
Mendes and his disciples Duarte Lobo and Frei Manuel Cardoso.

31 Ter/Tue 
19:30 Sala Suggia

Manuel Mendes Asperges me 
João Lourenço Rebelo Panis 
angelicus
Duarte Lobo Pater peccavi
Duarte Lobo Audivi vocem
Frei Manuel Cardoso Requiem

€ 12 · Cartão Amigo € 9 · Lugar Coro € 9 · 

Jovem/Sénior € 9,6 · Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 28

“As suas vozes tocam o sublime.”
[The Guardian]
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A 6ª edição do Curso Livre de História da Música 
tem encontro marcado com três gigantes da 
Música Ocidental: Bach, Beethoven e Wagner – a 
partir dos quais Paulo Ferreira de Castro define 
a matriz musical germânica. Daniel Moreira 
dedica o segundo módulo a princípios básicos 
de teoria musical, abordando questões como 
a estruturação do espaço musical (notas e 
alturas), do tempo musical (ritmo e métrica), 
da melodia, contraponto e harmonia. A música 
sacra encontra os seus maiores monumentos 
na tradição luterana, tema do terceiro módulo 
leccionado por Paulo Antunes. Músicas proibidas 
é o tema do quarto módulo, no qual Rui Pereira 
aborda a música dos compositores banidos 
durante o período do Terceiro Reich. O curso 
encerra com três sessões dedicadas ao mito de 
Fausto na música, tema em que Carlos de Pontes 
Leça explora as principais fontes literárias desde 
o século XVI até Goethe, a onda faustiana em 
Paris no século XIX ou a apoteose goethiana em 
Mahler, percorrendo exemplos musicais notáveis 
da autoria de Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, 
Schumann, Boito, Busoni, Schnittke ou Dusapin, 
entre outros. 

The 6th edition of the Open Course on the History of 
Music has a date with three giants of Western Music: Bach, 
Beethoven and Wagner  – who form a starting point for 
Paulo Ferreira de Castro to define the source of Germanic 
music. Daniel Moreira dedicates the second module 
to the basic principles of music theory, approaching 
questions such as the structuring of musical space (notes 
and loudness), of musical tempo (rhythm and metre), of 
melody, counterpoint and harmony. Sacred music finds 
its greatest examples in the Lutheran tradition, which is 
the theme of the third module, taught by Paulo Antunes. 
Banned music is the theme of the fourth module, in which 
Rui Pereira looks at the music of composers banned 
during the Third Reich. The course closes with three 
sessions devoted to the myth of Faust in music, a topic in 
which Carlos de Pontes Leça explores the main literary 
sources from the 16th century until Goethe, the Faustian 
wave in Paris in the 19th century or the apotheosis of 
Goethe in Mahler, going through well-known musical 
examples by Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, 
Boito, Busoni, Schnittke and Dusapin, among others. 

Saber ouvir: 
6º Curso Livre 
de História da 
Música - 2015

Segundas 17:30-19:15
Cibermúsica
€ 16 Módulos individuais de duas sessões
€ 24 Módulos individuais de três sessões
€ 60 Curso na totalidade

3º Módulo: Paulo Antunes
9, 16 e 23 Mar
Música Sacra na tradição luterana

4º Módulo: Rui Pereira 
13 e 20 de Abril
Músicas proibidas
–
5º Módulo: Carlos de Pontes Leça 
28 Set, 5 e 12 Out
O mito de Fausto na música
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04-08 Fev 
Tóquio
Tokyo Bunka Kaikan
Formação de Animadores 
Musicais
Serviço Educativo

24 Abr 
Barcelona
Palau de La Musica Catalana
Workshop Músic per un dia  
al Palau
Serviço Educativo

25 Abr 
Barcelona
Palau de La Musica Catalana
Tum Tum Ká
Serviço Educativo

04 Abr 
Monte Carlo 
Printemps des Arts 
de Monte-Carlo 2015

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel 
direcção musical

Johannes Schöllhorn 
Anamorphoses

12+14+15+17 Abr 
Toulouse 
Théâtre du Capitole

Massacre 
Ópera (baseada em The Massacre 
of Paris de Christopher Marlowe)
Wolfgang Mitterer música
Wolfgang Mitterer 
e Stephan Müller libreto

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical
Wolfgang Mitterer electrónica
Ludovic Lagarde encenação
L. Lagarde/S. Michaud cenografia 
David/J. Bichindaritz vídeo
S. Michaud desenho de luz
Fanny Brouste figurinos

Elizabeth Calleo  
(Rainha de Navarra e Catarina de 
Medicis) soprano coloratura
Valérie Philippin  
(Rei de Navarra) soprano
Nora Petročenko  
(Duquesa de Guise) meio-soprano
Jean-Paul Bonnevalle  
(Henrique III) contratenor
Lionel Peintre  
(Duque de Guise) barítono
Stéphanie Ganachaud bailarina

(Co-produção de Théâtre & Musique Paris, 
Casa da Música, Festival Musica Strasbourg e 
Schauspiel Frankfurt)

01 Jun 
Barcelona 
Palau de la Musica Catalana

Orquestra Barroca 
Casa da Música
Andreas Staier 
cravo e direcção musical 

Georg Philip Telemann 
Suite em Mi menor de Tafelmusik 
(1ª produção)
J.S. Bach 
Concerto em Lá maior, BWV 1055
-
J.S. Bach 
Triplo Concerto, BWV 1044
Georg Philip Telemann 
Concerto em Mi menor, TWV 52:e1

19+20 Set 
Estrasburgo 
Musica Strasbourg

26 Set
Reggio Emilia 
Teatro Valli

Giordano Bruno
Ópera em 12 cenas (estreia mundial; 
encomenda do Théâtre & Musique 
Paris, Casa da Música e Réseau 
Varèse)
Francesco Filidei 
música
Stefano Busellato 
libreto (em colaboração 
com Nanni Balestrini)

Remix Ensemble Casa da Música
Coro T&M
Peter Rundel 
direcção musical 
Antoine Gindt 
encenação 
Elise Capdenat 
cenografia
Daniel Levy 
desenho de luz
Fanny Brouste 
figurinos

Lionel Peintre 
barítono (Giordano Bruno)
Fabrice Dalis 
tenor (1º Inquisidor)
Ivan Ludlow 
baixo (2º Inquisidor)
Guilhem Terrail 
contratenor (Papa Clemente VIII)

(Co-produção da T&M-Paris, Casa da Música, 
Festival Musica Strasbourg, Théâtre de Caen, 
Arcadi Île-de-France)

08 Out 
Madrid 
Auditorio Nacional

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann 
direcção musical

Dmitri Chostakovitch 
Sinfonia nº 5

20 Nov 
Hamburgo 
Elbphilharmonie

27 Nov
Viena 
Wien Modern, 
Wiener Konzerthaus

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel 
direcção musical
Wolfgang Mitterer 
electrónica

David Horne 
Restless Feeling 
Vítor Rua 
Interstellar Overdrive Remix 
-
Fausto Romitelli 
Professor Bad Trip, Lesson III
Wolfgang Mitterer 
Go Next

Mecenas digressões

Digressões

Patrocinador
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Consigo,
a Casa 
vai mais 
longe

Cartão
Amigo
2015

C A R T Ã O  A M I G O  2 0 1 5 Cartão individual
€ 50

Cartão Duo (2 pessoas)
€ 75

Validade: 12 meses

B E N E F Í C I O S  A S S O C I A D O S / 25% de desconto* na aquisição de Assinaturas 2015
/ Possibilidade de pagamento das Assinaturas em 4 prestações para compras

superiores a € 100  
(25% no acto de compra; 25% – 04 Abril; 25% – 04 Julho; 25% – 04 Setembro)

/ 25% de desconto* nos concertos da Programação da Casa da Música
/ 25% de desconto* nas actividades do Serviço Educativo
/ 2 Visitas guiadas (4 no caso de 2 titulares)

/ Prazo alargado para reserva de bilhetes 
(durante 14 dias, até 48 horas antes do concerto) 

/ Divulgação antecipada dos grandes momentos da programação
/ Informação regular sobre programação, bem como ofertas e oportunidades

* Descontos (1 bilhete por cartão, 2 no caso de 2 titulares)

C O M O  A D Q U I R I R www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo 220 120 229

Visitas 
Guiadas
As visitas guiadas dão-lhe a conhecer a Casa 
da Música nas suas várias vertentes. Durante 
cerca de uma hora, um guia descreve o edifício 
projectado pelo holandês Rem Koolhaas, 
explicando a arquitectura, as funcionalidades 
e a programação artística. Numa oferta 
diversificada de modelos de visita, poderá 
optar entre as visitas regulares (português/
inglês), com uma periodicidade diária, e as 
especificamente concebidas para grupos (em 
vários idiomas), segundo marcação prévia. 
Todas elas proporcionam surpresas e pontos de 
atracção inesperados, como é o caso dos hot 
spots, instalações interactivas que lhe permitem 
fazer música. 

Diariamente
Português 11:00 e 16:00
Inglês 16:00
€ 6 pessoa

Duração
1h aprox.

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

Marcações
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

VISITAS COM MARCAÇÃO
Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar 
previamente.  
Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão, espanhol, 
italiano e português.

GRUPOS € 6
Dirigidas a um público específico (empresas, instituições, 
associações, etc.), estas visitas adquirem um ambiente 
formal, permitindo responder às diversas questões sobre o 
projecto Casa da Música e as suas potencialidades.

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

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

VISITA AO BACKSTAGE € 8
Visitas específicas à Casa da Música, que permitem um 
acesso directo aos bastidores, envolvendo o visitante nas 
dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.

ANIVERSÁRIO NA CASA a partir de € 20
DOS 4 AOS 12 ANOS
Queres uma festa diferente? Surpreende os teus amigos 
e escolhe tu o tipo de festa que gostarias de partilhar com 
eles. A Casa da Música está à tua espera para te oferecer um 
percurso cheio de surpresas, música e boa disposição. Traz 
os teus amigos e vem viver connosco a melhor aventura do 
teu aniversário. Parabéns!



WINE SESSIONS CASA DA MÚSICA
QUINTA DO VALE D. MARIA
21 Sáb/Sat

20:00 Jantar
00:00 Concerto: SNAP’ITUDE
00:30 Festa (Dj Lourenço Pessanha)

Jantar € 47,5
Festa € 5 (Consumo mínimo)

Menu
Rufo do Vale D. Maria Branco 2014
Rufo do Vale D. Maria Tinto 2012
-
Terrina de lebre e foie grãs com chutney de maçã  
e salada de folhas tenras
Van Zellers Douro Branco 2014
-
Robalinho assado sobre risotto de sapateira e 
espargos verdes
Van Zellers Douro Branco 2014
-
Pintada corada sobre cogumelos selvagens trufados, 
fondant de ervilhas 
Quinta Vale D. Maria Douro Tinto 2012
-
Pera açafroada sobre doce de queijo cabra   
e gelado de limão 
Quinta Vale D. Maria Reserva Porto Lote n.º 12
 
Enóloga: Francisca van Zeller

Horário de Funcionamento

Segunda a Quinta 

12:30 - 15:00 e 19:30 - 23:00

Sextas e Sábados 

12:30 - 15:00 e 19:30 - 00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar 

encerra uma  

hora após o final do mesmo

Para mais informações consulte

www.casadamusica.com/pt/

restaurante-casa-da-musica

Reservas 220 107 160

restaurante@

casadamusica.com

Grupos superiores a 20 pessoas 

220 120 214/8

PROVA DE VINHOS
10 Ter/Tue

18:30 Prova + Jantar
€ 22 (inclui jantar depois da prova)

Prova de vinhos Barão de Vilar (Douro),  
apresentados pelo Eng.º Álvaro Van Zeller

Zom Reserva 2011 DOC Douro Tinto
Barão de Vilar Grande Reserva 2011 DOC Douro Tinto
Barão de Vilar Porto 10 Anos White
Barão de Vilar Porto Vintage 2011

FADO À MESA
20 Sex/Fri

Maria João Quadros, Emídio Rodrigues e Diogo Aranha

20:30 · € 35 (inclui jantar)

O fado está de regresso em mais uma noite emotiva no Restaurante 
Casa da Música. Nos retiros e nas casas de fado, Maria João 
Quadros foi conquistando um prestígio que a coloca entre as 
figuras mais importantes do fado de Lisboa. Em 2008 editou um 
disco histórico de fados compostos por grandes nomes da música 
brasileira como Ivan Lins, Francis Hime, Zeca Baleiro e Chico César. 
Emídio Rodrigues deu voz a vários projectos musicais, dos quais 
se destaca Andrómeda, uma banda de referência da década de 80 
na cena musical portuense, e o projecto de temas originais Lendas 
& Mitos. Com uma voz versátil, é no fado que realiza um desafio 
há muito aguardado, assinalado pelo álbum Compromisso. Diogo 
Aranha evoca os tempos perdidos e o ambiente das típicas noites 
lisboetas de fado. A cantar há duas décadas, é presença habitual 
nas mais consagradas casas de fado do Porto e de Lisboa.



Informações
Gerais
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda 

poderão estar sujeitos a alterações

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.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 20% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5) 

Menores de 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2 

Maiores de 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50% 

Cartão Jovem: 20% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos 

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

Cartão BPI: 15%

Colaboradores Sonae: 10%

Colaboradores GALP: 5%

Desconto Cartão Continente: Concertos Sinfónica ao 

Domingo Continente – na compra de um bilhete de Adulto, 

oferta de 2 bilhetes para crianças com idade igual ou 

inferior a 18 anos .

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

€ 6 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

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

BILHETES À VENDA:

BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA

WWW.CASADAMUSICA.COM

LOJAS WORTEN 

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this brochure may 

be subject to change

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

of 4 per person

DISCOUNTS
Under 25 and over 65: 20% discount (except for tickets 

priced €5 or less)

Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2

Over 65 (Descobertas Sinfónicas / Symphonic 

Discoveries): 50% discount

Cartão Jovem (European Youth Card): 20% discount

Cartão Amigo (Friend’s Card): 25% discount

Large families: 20% discount in concerts promoted by 

Casa da Música (except for tickets priced €5 or less)

BPI Card: 15% discount

SONAE colaborators: 10% discount

GALP colaborators: 5% 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

€ 6/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

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

EUREST

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

I2S

PATHENA

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

VORTAL

A Casa da Música é membro de



Apoio InstitucionalApoio Institucional

Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Casa da MúsicaMecenas Ciclo Piano EDP

Patrocínio Verão na CasaPatrocínio NOS ClubMecenas Serviço EducativoMecenas dos Programas de Sala

Patrocinador Oficial 
Ano Alemanha

Patrocinadores Ano Alemanha

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

Co-financiamento Venham+10


