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Serviço Educativo

Orquestra de 100 Flautas, 100 
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Uxía 
Promotor: Im-PAR
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do Porto Casa da Música
15º aniversário

Bebé Waka
Serviço Educativo
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Outono em Jazz

Rodrigo Amado Motion Trio 
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Kari Ikonen Trio (Finlândia)
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Promotor: Sons em Trânsito

Katia e Marielle Labèque
Ciclo Piano

Vetusta Morla 
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Rodrigo Maranhão  
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Promotor: Bartilotti Produções
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Serviço Educativo

Incognito (Inglaterra)
Myles Sanko (Inglaterra)  
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Fim de Tarde | Música de Câmara

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Fausto na música

Postais do Portugal Sonoro
Serviço Educativo

Carlos Martins Quarteto 
(Portugal)
Javier Paxariño Trio (Espanha) 

Brigada Victor Jara
Promotor: Alain Vachier 
Management
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Serviço Educativo 

Orquestra Sinfónica  
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Carla Bley “Trios” (EUA)
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Remix Ensemble  
Casa da Música
15 velas para o Remix

Mário Laginha & Tcheka 
(Portugal/Cabo Verde)
Khalifé/Schumacher/Tristano 
(Líbano/Luxemburgo)

Fado à Mesa
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Rodrigo Costa Félix

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Descoberta clássica

Anikibebé
Serviço Educativo 

Coro Casa da Música
Poemas cantados

Veloso Lancellotti Sá
Promotor: IM-Par

a.bel nova música interactiva
Comemoração dos  
30 anos do INESC TEC

Ricardo Dias
Fim de tarde | Novos valores da 
guitarra portuguesa

Júlio Pereira
Promotor: Alain Vachier 
Management

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Concerto para violino

Príncipe des’Orientado
Serviço Educativo

David Fonseca
Promotor: Vachier & Associados, Lda.
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Outubro em Festa
O Dia Mundial da Música abre em festa a programação de Outubro, reunindo uma 
orquestra formada por 300 músicos num projecto único que homenageia Johann 
Sebastian Bach. Segue-se a celebração do 15º aniversário da passagem da Orquestra 
a formação sinfónica com um programa original que resulta da compilação de 
andamentos favoritos dos músicos numa só sinfonia. Quem está igualmente de 
parabéns é o Remix Ensemble, festejando o seu 15º aniversário sob o estatuto de 
agrupamento português com mais actuações internacionais e com a estreia mundial 
póstuma de uma obra de Emmanuel Nunes.
Entre as grandes figuras do circuito internacional de concertos destacam-se as 
fabulosas irmãs Labèque no Ciclo de Piano e o ensemble de música contemporânea 
austríaco Klangforum Wien na companhia da exuberante soprano Marisol 
Montalvo, para além da muito aguardada estreia da violinista Leticia Moreno, 
artista exclusiva Deutsche Grammophon, com a Orquestra Sinfónica. O maestro 
titular do Coro Casa da Música, Paul Hillier, dirige um programa onde se faz sentir 
a tradição coral renascentista na música de compositores como Ravel, Debussy 
ou Hindemith. A presença do mais aclamado compositor alemão da actualidade, 
Helmut Lachenmann, merece igual destaque num concerto onde Pedro Burmester 
prossegue a integral dos Concertos para piano de Beethoven.
O Outono em Jazz apresenta no cartaz da sua 3ª edição músicos e bandas de Portugal, 
Finlândia, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Coreia do Sul, Líbano, Luxemburgo e 
Cabo Verde, sempre em concertos duplos que se adivinham imperdíveis. 
Há muito mais a festejar na Casa da Música. Duetos nas vozes únicas de Rodrigo 
Maranhão e António Zambujo, música de câmara pelos premiados do Concurso 
Jovens Músicos, obras em estreia do Jovem Compositor em Residência, Nuno da 
Rocha, a memória de Carlos Paredes na guitarra portuguesa de Ricardo Dias, além 
das sempre estimulantes propostas do Serviço Educativo para famílias e públicos 
de todas as idades. 

Mecenas 

Casa da Música

Apoio 

Institucional

Mecenas Principal 

Casa da Música
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Celebrating October
The World Music Day opens October with an orchestra of 300 musicians in a unique project 
that honors Johann Sebastian Bach. The next highlight is  the celebration of the 15th anniversary 
of  Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música with an original program that results from a 
compilation of the musicians’ favorite movements in one unique symphony. Remix Ensemble 
also celebrates its 15th anniversary and the fact that it is the Portuguese ensemble with more 
international performances, with a posthumous world premiere of a work by Emmanuel Nunes.
Among the great figures in the international concert circuit, we call your attention to the fabulous 
Labèque sisters, in the Piano Cycle, the Austrian contemporary music ensemble Klangforum Wien 
along with the exuberant soprano Marisol Montalvo, and the long-awaited debut of violinist Leticia 
Moreno - an exclusive Deutsche Grammophon artist - with Orchestra Sinfónica. Casa da Música’s 
chief conductor, Paul Hillier, is in charge of a program highlighting the clear presence of the Renaissance 
choral tradition in the works of great composers like Ravel, Debussy or Hindemith. The presence of 
today’s most acclaimed German composer, Helmut Lachenmann, also deserves our full attention in a 
concert where Pedro Burmester resumes his interpretation of Beethoven’s Piano Concertos.
The 3rd edition of Autumn in Jazz presents several musicians and bands from Portugal, 
Finland, England, Spain, USA, South Korea, Lebanon, Luxembourg and Cape Verde, always in 
double concerts that are absolutely unmissable. 
There is much more to celebrate at Casa da Música: a duet with the unique and distinctive voices 
of Rodrigo Maranhão and António Zambujo, chamber music by the winners of Concurso Jovens 
Músicos (Young Musicians Competition), premiere works by the Young Composer in Residence, 
Nuno da Rocha, the memory of Carlos Paredes in Ricardo Dias’ Portuguese guitar and the 
stimulating proposals created by the Education Service for families and audiences of all ages.
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01 Outubro

O DIA EUROPEU DAS FUNDAÇÕES E DOS DOADORES celebra a generosidade de 
Pessoas e Instituições cujas doações permitem realizar alguns dos mais 
importantes projectos na área da educação, da saúde, da solidariedade  
e da cultura.

Associe-se a esta celebração e sinta a satisfação e o bem que pode advir 
do acto de doar.  

Ofereça a experiência de assistir a um concerto doando bilhetes a uma 
Instituições de Solidariedade Social ou a um conjunto alargado de 
Pessoas, e torne-se EMBAIXADOR DE CONCERTO da Casa da Música.

 
Contactos: 
Cláudia Brandão
Relações Institucionais, Desenvolvimento & Fundraising 
cbradao@casadamusica.com
Tl: + 351 220 120 216 
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Bandamóvel
Serviço Educativo ·
Concertos para todos*

Orquestra de  
100 Flautas,  
100 Saxofones e 
100 Clarinetes
6 RELEITURAS DE OBRAS  
DE J. S. BACH

Serviço Educativo · 
Concertos para todos* ·
Transgressões

Pedro Neves direcção musical
Alunos e professores de escolas  
vocacionais de música interpretação

Daniel Moreira nova obra para 100 flautas,  
100 saxofones e 100 clarinetes  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Obras de alunos do Curso de  
Composição da ESMAE
Prémio de Composição Casa da Música/ESMAE

01 Qui/Thu
10:00-18:30 
Vários locais 
da cidade

Casa da Música e Radar 360º Associação Cultural 
co-produção
António Oliveira direcção artística
Paulo Neto direcção musical
Julieta Rodrigues encenação e dramaturgia 
António Oliveira, Carlos Adolfo,  
Gil Abrantes, Julieta Rodrigues  
e Paulo Neto interpretação

Pare, escute e olhe, que vai gostar. Uma banda 
num automóvel faz um espectáculo em trânsito. 
Parando nesta rua, naquela praça, músicos e actores 
surpreendem o Porto com um programa inspirado 
no cinema cómico dos anos 30/40. Dois anos após a 
estreia, a Bandamóvel, criada em parceria com a Radar 
360º, volta a dar gás ao humor e luz verde à música.
Stop, watch and listen. You will certainly enjoy it. Bandamóvel 
is a band in a car that performs on the road. They park on this 
street or on that square, while musicians and actors surprise 
the city with a program inspired by the comic cinema of the 
30’s and 40’s. Two years after its debut, Bandamóvel, an 
initiative created in partnership with Radar 360º, is back to hit 
the pedal of good humor and give music the green light.

Entrada Livre

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a música com 

outras linguagens de palco

01 Qui/Thu
21:00 Sala Suggia

Uxía 

Damos à música um palco cheio, em todos 
os sentidos. Trezentos jovens, para três 
instrumentos, executam um programa inédito 
sobre uma herança magnífica. O repertório 
integra seis releituras de obras de Johann 
Sebastian Bach, assinadas por alunos de 
Composição da ESMAE, e uma peça do 
compositor Daniel Moreira encomendada para 
este dia feliz. 
Music will fill the stage in every possible way. Three 
hundred young people with three instruments perform an 
unprecedented program regarding a magnificent heritage. 
The repertoire includes five reinterpretations of works by 
Johann Sebastian Bach, the result of a competition for 
composition students of ESMAE, and a piece specially 
commissioned to composer Daniel Moreira. 

€ 1

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a música 

com outras linguagens de palco

02 Sex/Fri
22:00 Sala 2

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 32,5

Uxía apresenta-se na Sala 2 num concerto 
que comemora os 30 anos da sua carreira 
e encerra a tour Meu Canto.  O espectáculo 
revisita temas do disco homónimo, relê 
os marcos importantes do seu percurso e 
apresenta alguns inéditos. Embaixadora 
da música lusófona pelo mundo, a cantora 
e compositora  tem assumido um papel de 
grande relevância no estudo e divulgação 
da música galega.  A sua afinidade com 
a música lusófona materializou-se ainda 
na criação do Festival Internacional da 
Lusofonia Cantos na Maré que reúne 
artistas de diferentes países lusófonos e 
quadrantes musicais.
Uxía celebrates the 30th anniversary of her 
career at Sala 2, where she will be concluding her 
latest tour, Meu Canto. The show revisits songs 
from her homonymous album as well as some 
major milestones in her musical journey and 
presents some unreleased works. Ambassador 
of Lusophone music around the world, the singer-
songwriter has played a very important role in the 
study and dissemination of Galician music. Her 
affinity with Lusophone music emerged in the 
creation of Festival Internacional da Lusofonia 
Cantos na Maré, that brings together artists from 
different Portuguese-speaking countries and 
musical quadrants.

Promotor: Im-PAR

DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Apoio Institucional

Mecenas Dia Mundial da Música

Mecenas Serviço Educativo
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Sinfónica
A SINFONIA DA ORQUESTRA
Alemanha · Fora de Série ·  
15º aniversário da Orquestra Sinfónica ·
Transgressões

03 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia 

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Lugar Coro € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Jantar+Concerto Dinner+Concert  € 31

Babysitting Musical € 5 · Enquanto os adultos 

assistem ao concerto, as crianças dos 3 aos 10 

anos participam em sessões de descoberta e 

criação musical

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Johannes Brahms Sinfonia nº 4 (1º andamento)
Gustav Mahler Sinfonia nº 1 (Scherzo)
L. van Beethoven Sinfonia nº 3 (Marcha fúnebre)
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 5 (Finale)

Para celebrar o 15º aniversário da passagem 
da orquestra a formação sinfónica, os próprios 
músicos escolheram andamentos da sua 
preferência para constituir uma Nova Sinfonia. 
A escolha resulta numa compilação que reúne 
alguns dos andamentos mais conhecidos de todo 
o repertório, um best of sinfónico do Classicismo 
ao Século XX. Após um primeiro andamento 
em forma-sonata, onde escutaremos a mais 
conhecida das sinfonias de Brahms, o lugar do 
tradicional scherzo é ocupado por um landler 
de Mahler, o segundo andamento da Sinfonia 
Titã. Segue-se a marcha fúnebre da Heróica de 
Beethoven, após a qual esta Nova Sinfonia da 
Orquestra encerra com o enérgico e imparável 
finale da 5ª Sinfonia de Chostakovitch.

Bebé Waka
Serviço Educativo ·  
Workshops Primeiros Sons*

04 Dom/Sun
10:30 (0-23 meses)
11:45 (2-3 anos)
15:00 (4-6 anos)
Sala de Ensaio 2

Bruno Estima e Paulo Neto formadores 

É hora da consulta de Reinomusicologia! Quando 
o Rei da selva é incapaz de comunicar com os 
animais, a cura está no Dr. Ótho. Entre mezinhas 
sonoras, colheres de cantorias e ritmos em 
unidose ou a conta-gotas, a música é o remédio 
santo para um leão com problemas de expressão.
It’s time for the Kingdomusicology consultation! When 
the King of the Jungle is unable to communicate 
with other animals, the cure lies in Dr. Ótho. Between 
traditional sound remedies, a spoonful of singing and 
dribs and drabs of rhythm, music is the holy remedy for a 
lion with speech problems.

€10 (criança+adulto)

€7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com 

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento

Banda Sinfónica 
Portuguesa
Transgressões · Alemanha

04 Dom/Sun
12:00 Sala Suggia 

€ 8

Cartão Amigo € 6 

Jan Cober direcção musical

Felix Mendelssohn Ouverture für 
Harmoniemusik
Richard Strauss Dança dos Sete Véus  
da ópera Salomé
Gustav Mahler Sinfonia nº 1 em Ré maior, Titã

A abertura de Mendelssohn foi escrita quando o 
compositor tinha apenas 15 anos, num período em 
que os agrupamentos de Harmonie já começavam 
a perder popularidade enquanto veículos da 
música de corte. Mas até hoje mantém-se no 
repertório das bandas de sopros, em sucessivas 
adaptações aos formatos mais modernos destas. 
Na 1ª Sinfonia de Mahler ouvem-se sons de 
pássaros, marchas fúnebres, canções infantis e 
toda a memória do sinfonismo europeu, de Haydn 
e Beethoven a Bruckner. Este poema sinfónico em 
forma de sinfonia retira o seu nome do romance 
Titã, do escritor alemão Jean Paul. O programa 
inclui também o mais famoso excerto da ópera 
Salomé, de Strauss, quando a protagonista dança 
para Herodes esperando como recompensa a 
cabeça de João Baptista numa bandeja.

Mendelssohn wrote his overture when he was only 15 
years old, when the popularity of the Harmonie ensemble 
as a vehicle for court music was waning. But even 
today, it remains an enigmatic staple of the wind band 
repertoire and has been successively modified to fit 
modern band instrumentation. In Mahler’s 1st Symphony 
we can hear birds, funeral marches, children’s songs and 
the memories of the European symphonic music, from 
Haydn to Beethoven or Bruckner. Titan, a tone poem in 
the form of a symphony, refers to the book with the same 
name by the German writer Jean Paul. The program 
also includes the most famous excerpt from the opera 
Salome, by Strauss, when the protagonist dances before 
Herodes to ask for John the Baptist’s head on a platter.

Mecenas Orquestra SinfónicaApoio

To celebrate the 15th anniversary of Orquestra Sinfónica, 
the musicians themselves have selected some of their 
favorite movements to create a New Symphony. Their 
choices resulted in a compilation that brings together 
some of the most famous movements in a sort of 
symphonic “best of” from the Classicism to the twentieth 
century. After the first movement, with Brahms’ most 
celebrated symphony, the traditional scherzo is replaced 
by a landler by Mahler - the second movement of Titan 
- followed by The Funeral March from Beethoven’s 
Eroica. This New Symphony ends with the energetic and 
unstoppable Finale from Chostakovich’s 5th Symphony.
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Outono em Jazz
04-21 OUT

A terceira edição do festival Outono em Jazz é marcada pelo 
encontro de diversas abordagens a este género, podendo o 
público ouvir nomes já consagrados e conhecer novos valores 
do jazz contemporâneo. Cinco concertos ao longo do mês com 
dez propostas diferentes que procuram revelar a melhor música 
que se faz sob a designação abrangente de um género marcado 
pelo culto da inovação. Dos EUA chega-nos um vulto do jazz que 
dispensa apresentações: Carla Bley, acompanhada por Andy 
Sheppard e Steve Swallow. Numa noite dedicada à soul e ao 
funk, a banda britânica Incognito expõe em palco a receita do 
seu sucesso duradouro, enquanto Myles Sanko apresenta a sua 
nova abordagem ao soul, que tem conquistado público e crítica. 
Duas estrelas do jazz luxemburguês e as influências árabes 
de um percussionista libânes materializam-se no trio Khalifé/
Schumacher/Tristano, que faz da experimentação o seu espaço 
comum. Também na esfera do cruzamento de culturas, Mário 
Laginha & Tcheka juntam-se para percorrerem os trilhos do 
batuque modernizado de Cabo Verde. O jazz português faz-se 
representar pelo Quarteto do saxofonista Carlos Martins, figura 
fundadora do jazz nacional, e ainda pelo Motion Trio de Rodrigo 
Amado, projecto central no universo da música vanguardista 
portuguesa e da música improvisada europeia. O cruzamento de 
linguagens de vários pontos do hemisfério com o jazz celebra-se 
em projectos como Kari Ikonen Trio (Finlândia), Javier Paxariño 
(Espanha) e ainda Black String (Coreia do Sul).
The third edition of the Autumn in Jazz festival is marked by a combination 
of different approaches to this musical genre, where the audience can enjoy 
the performance of renowned artists as well as some interpreters from 
the new generation of contemporary jazz musicians. The festival includes 
five concerts throughout the month with ten different proposals that aim 
at revealing the best works under the designation of a genre distinguished 
by the cult of innovation. From the US we welcome someone that doesn’t 
require any introduction: Carla Bley, accompanied by Andy Sheppard and 
Steve Swallow. In an evening dedicated to soul and funk, the British band 
Incognito presents on stage the recipe for its enduring success, while Myles 
Sanko reveals his new approach to soul that has conquered audiences 
and critics. Two jazz stars from Luxembourg and the Arabic influences of a 
Lebanese percussionist come together in the Khalifé/Schumacher/Tristano 
trio, where experimentation is the common ground. Also in the sphere of 
cross-influences and cultures, Mário Laginha & Tcheka wander through the 
path of the modernized batuque from Cape Verde. The Portuguese jazz will 
be represented by the Quartet of saxophonist Carlos Martins, a founding 
figure of Portuguese jazz, and also by Rodrigo Amado’s Motion Trio, a 
pivotal project in the world of Portuguese avant-garde music and European 
improvised music. The crossing of languages from several hemispheric 
points with jazz is celebrated in projects such as the Kari Ikonen Trio 
(Finland), Javier Paxariño (Spain) and also Black String (South Korea).
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04 Dom/Sun
21:00 Sala 2

€ 11

Cartão Amigo € 8,25

Jovem/Sénior € 8,8

Kari Ikonen Trio (Finlândia)

Vencedor do Prémio Yrjö 2013 como Músico de 
Jazz Finlandês do Ano, o pianista e compositor 
Kari Ikonen é conhecido pelo seu trio e pelo sexteto 
Karikko, mas também pelas partituras que escreve 
para projectos como a UMO Jazz Orchestra. 
O trio estreou-se em 2013 com o álbum Bright, 
merecendo a aclamação da crítica e a presença em 
várias listas de discos do ano. Mais recentemente 
saiu Beauteous Tales and Offbeat Stories, onde 
se reafirma a qualidade de um trio que “desafia a 
gravidade musicalmente e de múltiplas formas” 
(John Ephland, All About Jazz).
 Winner of the Yrjö Award in 2013 as Finnish Jazz 
Musician of the Year, pianist and composer Kari Ikonen is 
not only known for his trio and for the Karikko sextet, but 
also for the scores he writes for projects such as UMO 
Jazz Orchestra. In 2013, the trio released Bright, a record 
that was included in several album of the year lists. More 
recently, Beauteous Tales and Offbeat Stories reaffirmed 
the quality of a trio that “defies gravity musically and in 
many ways” (John Ephland, All About Jazz). 

O Motion Trio de Rodrigo Amado tornou-se, nos 
últimos anos, um projecto central no universo 
da música vanguardista portuguesa. Sobre uma 
secção rítmica composta por Miguel Mira e 
Gabriel Ferrandini, sobressaem os saxofones de 
Amado, com o timbre e a clareza melódica que 
o distinguem. O seu fraseado singular tornou-o 
uma das figuras-chave no panorama da música 
improvisada europeia, tocando com ícones como 
Joe McPhee, Kent Kessler, Chris Corsano ou Taylor 
Ho Bynum. 
In recent years, the Motion Trio, founded by Rodrigo 
Amado, has become a vital project in the Portuguese 
avant-garde music universe. Over a rhythm section 
composed by Miguel Mira and Gabriel Ferrandini, Amado’s 
saxophones stand out, with the splendid timbre and 
melodic clarity that characterize him. His singular phrasing 
made him one of the key protagonists in the European 
improvised music scene, alongside icons like Joe McPhee, 
Kent Kessler, Chris Corsano or Taylor Ho Bynum.

Klangforum Wien
MÚSICA DO NOSSO TEMPO 

06 Ter/Tue 
19:30 Sala Suggia 

€ 12

Cartão Amigo € 9

Lugar Coro € 9

Jovem/Sénior € 9,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 28

Johannes Kalitzke direcção musical 
Marisol Montalvo soprano

Anton Webern Seis peças para grande 
orquestra, op.6 
Pierluigi Billone Ebe und anders
-
Georg Friedrich Haas …wie stille brannte das 
Licht
Johannes Kalitzke Angels Burnout Graffiti

Com mais de 500 estreias mundiais e 70 CD 
editados no mercado internacional, o Klangforum 
Wien tem um lugar assegurado na História da 
Música Ocidental. Formado por 24 músicos de 10 
países, o agrupamento tem como missão não nos 
deixar passar ao lado da música do nosso tempo. 
Os seus programas são, por isso, marcados 
maioritariamente por obras muito recentes, 
como as peças de Billone (2014), Haas (2009) ou 
Kalitzke (2012), apresentadas em estreia nacional, 
e pontuadas por clássicos do século XX, como as 
Seis peças para orquestra de Webern.

The Klangforum Wien premiered more than 500 new 
pieces, recorded more than 70 CD worldwide and has 
earned its place in the History of Western Music. Its 24 
musicians come from 10 different countries and their 
mission is to call our attention to the music of our time. 
Thus, its program consist mainly of recent works that 
will be presented in Portugal for the first time, like Billone 
(2014), Haas (2009) or Kalitzke (2012), punctuated by 
classics from the twentieth century, like Webern’s Six 
pieces for large orchestra.

“O Klangforum Wien alcançou um grau de 
delicadeza no seu colorido acústico que é 
extremamente raro.” [NMZ neue musikzeitung] Rodrigo Amado 

Motion Trio (Portugal)

Kari Ikonen piano
Ara Yaralyan contrabaixo
Markku Ounaskari bateria

Rodrigo Amado saxofone
Miguel Mira violoncelo
Gabriel Ferrandini bateria

Apoio
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The Labèque sisters return to the Piano Series 
to perform the work of Igor Stravinski that shook 
the Parisian society and the world in 1913, The 
Rite of Spring. Stravinsky made the four-hand 
piano version himself so that the ballet could be 
rehearsed within the nearest possible approach to 
the orchestral version. The piece is a tour de force 
for any duo, requiring not only an extreme virtuosity 
but also a particular physical vigour due to the 
choreography imposed to the hands of the pianists. 
The Labèque sisters complete their program with 
the exotic and sensual universe of Ravel.

Márcia 08 Qui/Thu
21:30 Sala Suggia

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

 

Márcia apresenta-se pela primeira vez na Sala 
Suggia, onde dá a conhecer o seu álbum mais 
recente, Quarto Crescente, lançado em Junho 
deste ano. Depois do êxito de Dá e Casulo, Márcia 
promove agora o disco gravado entre Portugal e 
Brasil, que conta com a participação de grandes 
nomes da música brasileira, como o rapper 
Criolo ou Vinicius Cantuária. Onze temas onde 
a composição e escrita de Márcia se encontram 
bem definidas, destacando-se canções como “A 
insatisfação”, “Urgência” ou “Ledo Sorriso”. Quarto 
Crescente promete conjugar as melhores críticas 
da imprensa e a aceitação do público. 
Márcia performs for the first time at Sala Suggia, 
presenting her latest album, Quarto Crescente, released 
in June this year. After the success of Dá and Casulo, 
Márcia is now promoting her new album, recorded in 
Portugal and Brazil, that includes the participation of 
important names in Brazilian music, such as rapper 
Criolo or Vinicius Cantuária. Eleven songs where Márcia’s 
composition and writing are well defined, especially in 
songs like “A insatisfação”, “Urgência” or “Ledo Sorriso”. 
Quarto Crescente collected rave reviews from the press 
and was also very well received by the public.

Promotor: Sons em Trânsito

09 Sex/Fri 
21:00 Sala Suggia

€ 22

Cartão Amigo € 16,5

Lugar Coro € 16,5

Jovem/Sénior € 17,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 37

“Grande Arte, mas que soa sempre 
simples e chic.” [Le Monde]

Katia e Marielle Labèque piano

Maurice Ravel Ma mere l’Oye    
Maurice Ravel Rapsódia espanhola
-
Igor Stravinski A Sagração da Primavera

Katia e Marielle 
Labèque
Ciclo Piano EDP ·
Transgressões

O regresso das irmãs Labèque ao Ciclo de 
Piano é marcado pela interpretação da obra 
de Igor Stravinski que agitou a sociedade 
parisiense e o mundo em 1913, A Sagração 
da Primavera. A versão para piano a quatro 
mãos foi feita pelo próprio Stravinski para o 
bailado poder ser ensaiado dentro da maior 
aproximação possível ao universo sonoro 
da versão orquestral. A peça é um tour de 
force para qualquer duo, exigindo não só 
virtuosismo como até alguma exuberância 
física pela própria coreografia imposta às 
mãos dos pianistas. O universo exótico 
e sensual de obras célebres de Ravel, 
repertório de eleição na discografia das 
irmãs Labèque, completa o programa. 

Mecenas Ciclo de Piano 
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Vetusta 
Morla

Rodrigo Maranhão 
& António Zambujo
A Sala Suggia recebe o encontro entre o português 
António Zambujo e o brasileiro Rodrigo Maranhão. 
A colaboração transatlântica já se havia firmado 
em álbuns como Guia, Passageiro, Quinto e Rua 
da Emenda, onde os diferentes valores da música 
brasileira e portuguesa se cruzavam. Neste concerto, 
Rodrigo Maranhão percorre composições do álbum 
Itinerário e António Zambujo revisita a Rua da 
Emenda. Companheiros de palco no Brasil, os músicos 
apresentam-se nas salas portuguesas acompanhados 
por Marcello Gonçalves e Marcos Suzano.
Sala Suggia welcomes the gathering of the Portuguese António 
Zambujo and the Brazilian Rodrigo Maranhão. The transatlantic 
cooperation had already been established on albums like Guia, 
Passageiro, Quinto and Rua da Emenda, which intersected 
different values of Brazilian and Portuguese music. In this 
concert, Rodrigo Maranhão performs songs from the album 
Itinerário and António Zambujo revisits Rua da Emenda. Stage-
mates in Brazil, the musicians perform in Portugal accompanied 
by Marcello Gonçalves and Marcos Suzano.

Promotor: Bartilotti Produções

Apoio: Consulado do Brasil no Porto

09 Sex/Fri
23:00 Sala 2

€ 18

Cartão Amigo € 13,5

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 35,5

A banda de maior sucesso de rock 
alternativo espanhol estreia-se em 
Portugal, no âmbito da digressão 
mundial La Deriva – nome do terceiro 
disco da banda. Independentes 
artística e comercialmente, são uma 
referência do do-it-yourself, tendo 
conquistado o público e a crítica 
especializada. Receberam o prémio da 
Rolling Stone para a melhor digressão 
em 2012 e outros sete na área de 
música independente: melhor artista, 
álbum, canção, performance ao vivo, 
produção, fotografia e design.  
The most successful Spanish alternative 
rock band makes its debut in Portugal as 
part of the La Deriva world tour – which is the 
name of the band’s third album. Artistically 
and commercially independent, this band 
is a reference of the DIY ethic, having won 
the acceptance of the public and the critics. 
The band won the Rolling Stone award for 
best tour in 2012 and seven other awards 
in the independent music area: best artist, 
album, song, live performance, production, 
photography and design.

Promotor: JB Comunicação

Opostos 
Bem-dispostos
Serviço Educativo · Primeiros Concertos

10 Sáb/Sat
22:00 Sala 
Suggia
 

€ 20

Cartão Amigo € 15

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 37,5

11 Dom/Sun
10:00
11:30

16:00
Sala 2

Ace Teatro do Bolhão / Casa da Música / Maria Matos 
Teatro Municipal/ Centro Cultural Vila Flor co-produção
Eugénio Roda texto
Joana Providência encenação
Anabela Sousa e Paulo Mota interpretação
Sofia Nereida, Tiago Carvalho e Tiago Oliveira  
música original e interpretação

Se o mundo que é mundo tem dia e noite, devemos nós ser 
iguais por dentro e por fora? Pois… Os opostos unem um casal 
bem-disposto, ele e ela tão diferentes, num teatro musical 
que com humor e poesia serve princípios valiosos, como a 
tolerância e o respeito pela diversidade.
If the world is divided between day and night, should we be the same 
inside and out? Opposites attract a cheerful couple - man and woman 
so different from each other - in a musical play that resorts to humor 
and poetry to capture valuable principles, like tolerance and respect 
for diversity.

Espectáculo aconselhável a crianças entre os 3 e os 10 anos

€ 10 (criança+adulto) 

€ 7,5 (segundo acompanhante com mais de 6 anos) 
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Incognito (Inglaterra)
11 Dom/Sun 
21:00 Sala Suggia 
 

€ 16

Cartão Amigo € 12  

Lugar Coro € 12  

Jovem/Sénior € 12,8

O sucesso duradouro da banda britânica de soul 
Incognito é um autêntico fenómeno. Fundada 
em 1980 e liderada desde então pelo guitarrista, 
compositor e produtor Jean-Paul ‘Bluey’ Maunick, 
deu origem a uma sonoridade própria que 
alimenta desde então o panorama da soul e do 
jazz-funk que nos chega de Inglaterra. Tomando 
de assalto os palcos e as tabelas discográficas 
com o apelo irresistível da dança, os Incognito 
conseguiram ainda influenciar decisivamente a 
cristalização do smooth jazz por volta de 1990.
The long-lasting success of the British soul band 
Incognito is a real phenomenon. Founded in 1980 and 
led by the guitarist, composer and producer Jean-Paul 
“Bluey” Maunick, the band’s unique sound has been 
fuelling England’s soul and jazz-funk scene. Taking 
the stages and the record charts by storm with the 
irresistible appeal of dancing, Incognito still managed 
to decisively influence the crystallization of smooth jazz 
around 1990.

1ª parte: Myles Sanko (Inglaterra) 

Uma estrela no universo da nova música soul, 
Myles Sanko conquistou a crítica e o público 
desde a edição do seu primeiro EP em 2013. A 
energia de Born in Black & White evoca figuras 
como Bill Withers, James Brown, Al Green e Otis 
Redding. Mas a personalidade do cantor vem 
ao de cima, especialmente no seu álbum de 
estreia Forever Dreaming, com um sabor vintage 
que recupera referências tanto da Motown 
como do acid jazz, sempre com uma nota de 
contemporaneidade.
Myles Sanko is a rising star in the universe of new soul 
music and has been acclaimed by critics and audiences 
since the release of his first EP in 2013. The energy of 
Born in Black & White evokes artists like Bill Withers, 
James Brown, Al Green and Otis Redding. But the 
singer’s personality emerges in a new approach to soul 
music, especially on his debut album Forever Dreaming, 
in a vintage flavour that references Motown and acid 
jazz, always with a contemporary facet.

Prémio Jovens Músicos/ 
Antena 2
RECITAL DOS VENCEDORES DE NÍVEL SUPERIOR  
DA EDIÇÃO 2014
Fim de Tarde · Música de Câmara

13 Ter/Tue
19:30 Sala 2

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 25

Trio Portucale
Ricardo Gaspar viola
Catarina Oliveira flauta
Zita Silva harpa

J. S. Bach Sonata em trio em sol maior, BWV 1039 
Arnold Bax Elegiac Trio
Nuno da Rocha Cinco melodias em Dó  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
W. A. Mozart Rondó em Lá maior, KV 386 
William Mathias Zodiac Trio

O Trio Portucale é formado por três dos mais 
promissores músicos portugueses da nova 
geração. O violetista Ricardo Gaspar foi vencedor 
do Prémio Jovens Músicos e do Prémio Maestro 
Silva Pereira/Jovem Músico do Ano em 2012, e 
regressou ao certame em 2014 para conquistar o 
galardão na categoria de Música de Câmara e o 
Prémio GDA, na companhia de Catarina Oliveira 
e Zita Silva. O trio tem na obra de Debussy um 
marco referencial que apresentou em concerto na 
Fundação Gulbenkian, reservando para a Casa da 
Música a estreia mundial de uma encomenda ao 
Jovem Compositor em Residência, Nuno da Rocha.

Trio Portucale consists of three of the most promising 
Portuguese musicians of the new generation. Violist 
Ricardo Gaspar won the Young Musicians Award and 
Maestro Silva Pereira/Young Musician of the Year Award 
in 2012, and returned to the event in 2014 to win the 
award in the Chamber Music category, and GDA Award 
along with Catarina Oliveira and Zita Silva. The trio’s main 
reference is the work of Debussy, evident in its concert 
at Fundação Gulbenkian. At Casa da Música the three 
musicians will be premiering a work commissioned to the 
Young Composer in Residence, Nuno da Rocha.
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Sinfónica
FAUSTO NA MÚSICA
Alemanha · Série Clássica

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical 

Richard Wagner Abertura Fausto
Charles Gounod Suite de bailado de Fausto 
-
Franz Liszt Faust-Symphonie 
(versão original)

A lenda sobre o médico e alquimista alemão 
Dr. Fausto, que fez um pacto com o Diabo 
personificado em Mefistófeles, alcançou a 
sua expressão máxima na obra literária de 
Goethe. A sua influência alastrou-se a todos 
os domínios das artes, tendo exemplos 
magníficos na música. O programa ilustra 
a representação do mito de Fausto na 
música de Wagner e Gounod, culminando na 
apresentação da versão original da Sinfonia 
Fausto de Liszt, um retrato psicológico dos 
três personagens principais da história e um 
exemplo máximo da expressão de emoções 
em música. 

16 Sex/Fri
21:00 Sala Suggia 

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25

Jovem/Sénior € 15,2

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35 

The tale about the German physician and 
alchemist Dr Faust, who made a pact with the 
devil personified in Mephistopheles, reached its 
highest expression in the literary work of Goethe. 
Its influence spread to all artistic areas, with 
magnificent examples in music. The program 
illustrates the representation of the myth of Faust 
in the music of Wagner and Gounod, culminating 
in the presentation of the original version of Liszt’s 
Faust Symphony, a psychological portrait of the 
three main characters of the story and a perfect 
example of emotional expression through music.

Postais do  
Portugal  
Sonoro

17 Sáb/Sat
10:30-12:00  
e 14:30-16:00
Sala de Ensaio 2

Serviço Educativo ·  
Workshops Música em Família*

Artur Carvalho e Bruno Estima 
formadores

Dois verdadeiros postais do país profundo 
criaram um roteiro que segue os vários 
pontos cardeais. Num workshop encenado, 
todos os instrumentos e modinhas mostram 
a diversidade de paisagens sonoras que faz 
a nossa identidade. De região em região, a 
bagagem enche-se de portugalidade.
Two postcards from Portugal created an itinerary 
that follows the various cardinal points. In a staged 
workshop, every instrument and folk song shows 
the diversity of soundscapes that make our 
identity. From region to region, the luggage is filled 
with portugality.
 
€ 4 

€ 15 (família de 4 pessoas) 

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) 

e público geral que proporcionam modelos de criação musical 

acessíveis a todos os participantes

Patrocinador Ano Alemanha

Patrocinador Oficial Ano Alemanha
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17 Sáb/Sat
21:00 Sala 2

€ 11

Cartão Amigo € 8,25  

Jovem/Sénior € 8,8

Carlos Martins é uma das figuras fundadoras do 
jazz nacional e, ao mesmo tempo, um dos seus 
representantes que mais têm cultivado uma 
linguagem individual, com alicerces na cultura 
tradicional portuguesa. Depois de uma ausência 
que se prolongava desde Água, eleito como o 
melhor disco de jazz nacional de 2008, o regresso 
do saxofonista fez-se no final de 2014, com um novo 
registo (dedicado a Bernardo Sassetti) que convida 
a parar o tempo acelerado que nos circunda. 
Carlos Martins is one of the founding fathers of jazz 
in Portugal. He has strived to cultivate an individual 
language based on the traditional Portuguese culture. 
After being absent from the stage since the release 
of Água, which was regarded as the best national jazz 
record of 2008, the saxophonist returned in late 2014 
with a new album that invites us to decelerate our 
accelerated everyday lives. 

 

O Javier Paxariño Trio representa o amplo mosaico 
musical espanhol à luz da actualidade. Natural de 
Granada, começa a gravar as suas composições no 
final da década de 80, deixando-se impregnar pelas 
três grandes culturas que marcaram a história 
de Espanha – a judaica, a cristã e a muçulmana. 
Em trio, a música de Paxariño mescla os ritmos 
do Magreb com os da Extremadura e com o jazz, 
fazendo conviver os instrumentos tradicionais e as 
tecnologias modernas.
Javier Paxariño Trio represents the broad mosaic of 
today’s Spanish Music. Born in Granada, he began 
recording his compositions in late 1980s, impregnated 
with the three great cultures that marked the history 
of Spain - Jewish, Christian and Muslim. The music 
of Paxariño combines the rhythms of Maghreb and 
Extremadura with jazz, uniting traditional instruments 
with modern technology.

Brigada 
Victor Jara

17 Sáb/Sat 
21:30  
Sala Suggia

€ 15 

Cartão Amigo € 11,25 

A Sala Suggia recebe o concerto 
que comemora os quarenta anos da 
carreira da Brigada Victor Jara. Com 
mais de uma centena de canções de 
raiz tradicional gravadas, a banda 
reuniu todo o repertório e lançou 
recentemente Ó Brigada!, uma 
discografia completa, com alguns 
temas inéditos e um livro.  
É este repertório que irá percorrer 
num concerto que celebra a música 
tradicional portuguesa, onde as 
cantigas ganharam novas vozes, 
arranjos e vida.
Sala Suggia welcomes the celebration of the 
fortieth anniversary of Brigada Victor Jara. 
With over a hundred traditional songs, the 
band gathered all the repertoire and released 
Ó Brigada!, a complete discography, with 
some unreleased songs and a book. The 
band will present this repertoire on a concert 
that celebrates traditional Portuguese 
music, where songs gain a new voice, new 
arrangements and a new life.

Promotor: Alain Vachier Management

Era uma vez… 
Serviço Educativo ·  
Workshops Primeiros Sons*

18 Dom/Sun
10:30 (0-23 

meses)
11:45 (2-3 anos)

15:00 (4-6 anos)
Sala de Ensaio 2

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores 

Quem imaginaria o Capuchinho Vermelho 
a dançar com o Gato das Botas? Ou o Lobo 
Mau a cantar um fado, muito incomodado 
com uma ervilha nas costas? Assim 
corre uma viagem musical, de humor e 
cor, por um conjunto de histórias infantis 
bem misturadas, outrora contadas e hoje 
cantadas!
Who could imagine Little Red Riding Hood dancing 
with the Puss in Boots? Or the Big Bad Wolf singing 
fado and seriously uncomfortable because of the 
pea on his back? This is a musical journey with a 
set of very cleverly mixed children’s stories, filled 
with humor and color. These stories used to be 
told, but today they are sung!

€10 (criança+adulto)

€7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

Carlos Martins  
Quarteto (Portugal)

Javier Paxariño 
Trio (Espanha)

Carlos Martins saxofone
Mário Delgado guitarra
Carlos Barretto contrabaixo
Alexandre Frazão bateria

Javier Paxariño saxofones e flautas
Josete Ordoñez guitarra, mandola  
e alaúde eléctrico
Manu de Lucena bateria e percussão

OUTONO EM JAZZ
O

U
T

U
B

R
O

O
U

T
U

B
R

O

Apoio

25



Sinfónica
À DESCOBERTA DE FAUSTO
Sinfónica ao Domingo Continente ·  
Concerto Comentado · Alemanha

18 Dom/Sun
12:00 Sala Suggia 

€ 6

Cartão Amigo € 4,5

Lugar Coro € 4,5

Menores de 18 anos € 3

Almoço+Concerto Lunch+Concert € 20 

€ 11 (Menores de 18 anos)

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete  

para adulto, oferta de 2 entradas para  

menores de 18 anos

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Takuo Yuasa direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira 

Richard Wagner Abertura Fausto
Charles Gounod Música de bailado de Fausto
Franz Liszt Faust-Symphonie (um andamento da 
versão original)

Neste concerto comentado somos levados a 
conhecer Fausto, a mais influente personagem da 
literatura alemã, descobrindo as suas diferentes 
facetas com a música de Wagner, Gounod e Liszt. 
Todos eles se inspiraram na lenda do médico e 
alquimista alemão que vendeu a alma ao diabo, 
segundo a versão poética de Goethe, mas o 
resultado musical é bem diferente. Quais foram 
os aspectos da personalidade de Fausto que 
prenderam a atenção dos compositores e de que 
forma os expressaram na música? 
In this concert with commentary we are introduced to 
Faust, the most influential character in German literature,  
discovering his different facets through the music of 
Wagner, Gounod and Liszt. All of them were inspired by 
the legend of the German physician and alchemist who 
sold his soul to the devil, according to the poetic version 
of Goethe, but the musical result is quite different. What 
were the aspects of Faust’s personality that captured 
the imagination of composers and how did they express 
them through music?

Carla Bley “Trios” (EUA)
18 Dom/Sun
21:00 Sala Suggia 

€ 20

Cartão Amigo € 15  

Lugar Coro € 15  

Jovem/Sénior € 16

Carla Bley piano
Andy Sheppard saxofone
Steve Swallow baixo eléctrico

Carla Bley é uma das compositoras mais 
relevantes do jazz moderno, sempre na vanguarda 
sem deixar de ser contagiante. A sua produção 
para big band ou outros grupos alargados é um 
dos pólos mais relevantes da sua vida musical; 
mas é nos grupos mais intimistas que melhor 
contactamos com a sua singularidade como 
pianista e com o estado mais puro das suas 
composições. Ao lado de dois músicos que a 
acompanham há décadas, editou em 2013 o disco 
Trios, o primeiro que gravou para a ECM com 
produção do lendário Manfred Eicher. 
Carla Bley is one of the most important composers of 
modern jazz, known for her very individual style, always 
being at the forefront of jazz music. Her productions 
for big band and other larger groups is one of the most 
important facets of her musical trajectory; but it is on 
the more intimate groups that we can really connect 
with her uniqueness as a pianist and with her purest 
compositions. In 2013, with the two musicians that have 
regularly accompanied her for decades, she released 
Trios, the first album recorded for ECM, produced by the 
legendary Manfred Eicher. 

1ª parte: Black String (Coreia do Sul)  

Yoon-jeong Heo geomungo
Aram Lee daegum e yanggeum
Jean Oh guitarra
 
O trio Black String evoca a música tradicional 
coreana, dando-lhe novos contornos que a 
aproximam do jazz. A banda é liderada por Yoon-
jeong Heo, mentora do projecto Tori Ensemble, 
presença habitual nos mais importantes festivais 
de world music. 
The Black String trio evokes traditional Korean music 
giving it a new shape that is very similar to jazz. The 
band is lead by Yoon-jeong Heo, also mentor of the Tori 
Ensemble project, which regularly performs in the most 
important festivals of world music

Patrocinador Sinfónica 
 ao Domingo Continente

Apoio
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Élida 
Almeida 

Remix
15 VELAS PARA O REMIX
Alemanha · 15º aniversário do Remix ·
Portrait Helmut Lachenmann V

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Nuno da Rocha Passacaglia (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música)
Emmanuel Nunes Un calendrier révolu (estreia 
mundial póstuma)
Gustav Mahler / Klaus Simon Sinfonia nº 1 (2º 
andamento) 
-
Helmut Lachenmann Concertini, para grande 
ensemble espacializado

20 Ter/Tue 
19:30 Sala Suggia

€ 12

Cartão Amigo € 9

Lugar Coro € 9

Jovem/Sénior € 9,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 28

Em concerto de aniversário, o Remix Ensemble 
tem a honra de fazer a estreia mundial póstuma 
de Un calendrier révolu, de Emmanuel Nunes, 
compositor para sempre associado à história do 
agrupamento de música contemporânea da Casa 
da Música.
Descrita no jornal The Guardian como “uma das 
mais poderosas, ambiciosas e extravagantes 
criações de Helmut Lachenmann”, Concertini foi 
estreada em 2006 e leva-nos ao encontro de um 
universo extremamente inovador, arrojado, rico 
e sofisticado, que oscila entre a mais depurada 
e frágil filigrana sonora e momentos de grande 
intensidade onde a espacialização tem um papel 
determinante. Completam o programa uma 
estreia do Jovem Compositor em Residência e o 
famoso Scherzo da Primeira Sinfonia de Mahler. 

In its 15th anniversary, Remix Ensemble is delighted 
to present the posthumous world premiere of 
Un calendrier révolu, by Emmanuel Nunes, a 
composer that will forever be associated with the 
history of this contemporary music ensemble.
Described in The Guardian as “one of the most 
powerful, ambitious and extravagant creations of 
Helmut Lachenmann”, Concertini - premiered in 
2006 - takes us to a highly innovative, bold, rich 
and sophisticated universe, oscillating between 
moments of great intensity and the most refined 
and fragile sound filigree where the spatial 
distribution plays a decisive role. The program is 
complete with a new work by the Young Composer 
in Residence and the famous Scherzo from 
Mahler’s first symphony.

“…o fabuloso Remix Ensemble.”  
[Le Figaro]

19 Seg/
Mon
21:00 Sala 2

€ 12

Cartão Amigo € 9

Élida Almeida apresenta o seu 
primeiro álbum, Ora Doci Ora Margos, 
um retrato de vivências pessoais que 
celebra a essência da genuinidade do 
povo cabo-verdiano. A versatilidade 
da sua voz, simultaneamente potente, 
doce e cristalina, encontra-se bem 
presente nos doze temas do disco, 
onde a fusão das sonoridades 
contemporâneas é uma constante. 
A suavidade dos jogos instrumentais 
evidencia as potencialidades 
harmónicas da voz de Élida Almeida, 
contribuindo para um disco de uma 
criatividade sublime e arrojada.  
Élida Almeida presents her first album, Ora 
Doci Ora Margos, a portrait of her personal 
experiences that celebrates the essence 
of the authenticity of the Cape Verdean 
people. The versatility of her voice, while 
powerful, sweet and clear, is very present 
in the twelve songs of the album where the 
fusion of contemporary sounds is evident. 
The instrumental softness highlights the 
harmonic potential of Élida’s voice, making 
this an album of sublime and bold creativity.

Promotor:  Bartilotti Produções
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Mário Laginha & Tcheka (Portugal/Cabo Verde)

Khalifé/Schumacher/Tristano (Líbano/Luxemburgo)

Bachar Khalifé percussão 
Pascal Schumacher vibrafone 
Francesco Tristano piano
 
Duas estrelas do jazz luxemburguês juntam-se 
neste fantástico projecto. Pascal Schumacher e 
Francesco Tristano foram ambos “Rising Stars” 
da European Concert Hall Organization, e ao 
lado do percussionista libanês Bachar Khalifé 
formam um trio fundado na experimentação e 
na improvisação, um caldo a que já chamaram 
a fusão do século XXI. Francesco Tristano tem 
uma carreira dupla ligada à música electrónica e à 
clássica, como pianista Deutsche Grammophon; 
Pascal Schumacher destaca-se como um dos 
grandes vibrafonistas do jazz europeu actual; e 
Bachar Khalifé recupera as influências da música 
árabe. Em palco o trio passa por momentos mais 
meditativos que se interligam com fraseado 
jazzístico e grooves dinâmicos.

21 Qua/Wed
21:00 Sala 2
Outono em Jazz

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Lugar Coro € 11,25

Jovem/Sénior € 12

Jantar+Concerto  

Dinner+Concert € 31

Two jazz celebrities from Luxembourg created this 
fantastic project. Pascal Schumacher and Francesco 
Tristano were both “Rising Stars” of the European 
Concert Hall Organization and, alongside the Lebanese 
percussionist Bachar Khalifé, they formed a trio based 
on experimentation and improvisation, a combination 
that has been considered to be the fusion of the twenty 
first century. Francesco Tristano’s musical trajectory 
is linked to electronic music and classical music, as a 
pianist for Deutsche Grammophon; Pascal Schumacher 
is one of the greatest European vibraphone players of 
today’s jazz; and Bachar Khalifé rekindles the influences 
of Arabic music. The trio’s performance on stage is 
characterized by meditative moments that intersect with 
jazzy phrasings and dynamic grooves.

 

Mário Laginha piano
Tcheka voz e guitarra
 
Que Mário Laginha gosta de percorrer os sons 
do mundo e fazê-los seus ao piano, já o sabemos. 
Uma das suas incursões mais interessantes 
é no batuque modernizado de Cabo Verde, 
especialmente quando interpretado pela guitarra 
e voz de Tcheka. Foi em 2011 que tocaram juntos 
pela primeira vez, e desde então cada novo 
encontro é uma oportunidade imperdível para 
ouvir canções inspiradas e momentos de intensa 
comunicação em palco, entre dois músicos com 
percursos muito diferentes. Ainda sem disco 
editado, o sucesso deste projecto junto do público 
e da crítica é inegável.

We all know that Mário Laginha likes to discover the 
different sounds of the world and make them their own 
on the piano. One of his most interesting initiatives 
concerns the modernized batuque, from Cape Verde, 
especially with the guitar and the voice of Tcheka. It was 
in 2011 that they played together for the first time and 
since then each new meeting is a unique opportunity 
to hear inspiring songs and intense communication 
moments on stage between two musicians with very 
different paths. The critics and the audience are 
unanimous in acclaiming the success of this project that 
has yet to release its first album.

Fado à Mesa
DIOGO ARANHA,
PATRÍCIA COSTA  
E RODRIGO COSTA FÉLIX

23 Sex/Fri
20:30 

Restaurante

€ 35 (inclui jantar) 

O fado regressa ao Restaurante Casa 
da Música com três intérpretes de eleição. 
Diogo Aranha, o anfitrião, presença habitual 
nas mais consagradas casas de fado do 
Porto e de Lisboa, partilha o palco com 
Patrícia Costa e Rodrigo Costa Félix, duas 
reconhecidas vozes que representam 
a melhor tradição da canção nacional com a 
sua sensibilidade, expressão e identidade. 
Fado returns to Restaurante Casa da Música 
with three excellent interpreters. Diogo Aranha, 
the host of the night, has been singing in the most 
renowned Fado Houses, in Porto and Lisbon, 
and will be sharing the stage with Patricia Costa 
and Rodrigo Costa Félix, two renowned voices 
representing the tradition of our national music 
with their sensitivity, intensity and identity.
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Sinfónica
DESCOBERTA CLÁSSICA
Alemanha · Descobertas Sinfónicas ·  
Portrait Helmut Lachenmann VI ·  
Integral dos Concertos para Piano de Beethoven IV

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Pedro Burmester piano
Shizuyo Oka clarinete

W. A. Mozart Abertura da ópera Così fan tutte
Helmut Lachenmann Accanto, para clarinete e orquestra
-
Nuno da Rocha Pitch (estreia mundial; encomenda 
Casa da Música)
L. van Beethoven Concerto para piano e orquestra nº 2

A música de Mozart é um exemplo perfeito 
daquilo a que chamamos “Música Clássica” e foi o 
ponto de partida para Lachenmann criar Accanto, 
um concerto para clarinete. A obra homónima 
de Mozart é tocada na íntegra numa fita mas no 
início de forma inaudível. No momento em que 
se ouve provoca um verdadeiro choque, fazendo 
um confronto radical entre universos sonoros 
separados por dois séculos e ilustrados neste 
programa. 
Assinalando o regresso ao Classicismo, Pedro 
Burmester prossegue a integral dos Concertos 
para piano de Beethoven interpretando o Concerto 
em Si bemol maior, o primeiro que Beethoven 
escreveu e apresentou ao público em 1795. 

Mozart’s music is a perfect example of what we 
call “Classical Music” and was the starting point for 
Lachenmann’s Accanto, a concerto for clarinet. The 
homonymous work of Mozart is played in its entirety 
on a tape, inaudible at first. The moment it starts to 
be perceptible it causes a shock, making a radical 
confrontation between different sound worlds separated 
by two centuries and both magnificently illustrated in this 
program.
In a clear return to Classicism, Pedro Burmester 
continues the Beethoven piano Concertos performing 
the Concerto in B flat major, the first that Beethoven 
wrote and presented to the public in 1795.

24 Sáb/Sat
18:00 Sala Suggia 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por  
Daniel Moreira

€ 17

Cartão Amigo € 12,75

Lugar Coro € 12,75

Jovem/Sénior € 13,6

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 33

Babysitting Musical € 5   

Enquanto os adultos assistem ao concerto, as crianças  

dos 3 aos 10 anos participam em sessões de descoberta  

e criação musical

Anikibebé
Serviço Educativo ·  
Workshops Primeiros Sons*

25 Dom/Sun
10:30 (0-23 meses)
11:45 (2-3 anos)
15:00 (4-6 anos)
Sala de Ensaio 2

Ana Bento e Bruno Pinto formadores 

Aniki Bebé, Aniki Bobó… Atrás da melopeia 
veio a ideia: dar vida sonora a pequenos 
filmes. Inspirados num clássico do cinema 
português, de Manoel de Oliveira, vamos 
marcar o ritmo da acção com a nossa 
emoção; experimentar cantilenas, vozes 
grandes e pequenas; ser ruidosos ou mais 
silenciosos. 
Aniki Bebé, Aniki Bobó... this incantation shaped 
the idea to give life through sounds to short films. 
Inspired by a classic Portuguese film by Manoel 
de Oliveira, the pace of the story is set by our 
emotion; through chanting; using powerful and 
subtle voices; being noisier or quieter.

€10 (criança+adulto)

€7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento O
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Coro
POEMAS CANTADOS
Alemanha

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Claude Debussy Três canções
Paul Hindemith Seis canções sobre poemas de 
Rilke 
Elliott Carter Musicians wrestle everywhere
Bernd Franke Rilke-Madrigals
Elliott Carter Heart not so heavy as mine
Paul Hindemith Três canções sobre textos 
antigos
Maurice Ravel Três canções

Autor de uma das mais expressivas linguagens 
musicais da actualidade e herdeiro da manipulação 
das harmonias como forma de transmitir as 
emoções expressas nos textos, numa linha que 
remonta ao renascentista Gesualdo, o compositor 
alemão Bernd Franke é uma figura central neste 
programa com um surpreendente conjunto de 
madrigais sobre textos de Rilke. A poesia do grande 
escritor alemão está igualmente em destaque num 
conjunto de canções de Paul Hindemith. A música 
coral de Debussy, Carter e Ravel completam um 
programa de inegável beleza e onde sobressaem 
ecos surpreendentes da grande tradição coral do 
renascimento e do período de ouro da polifonia.
Author of one of the most expressive musical languages 
of today and heir to the manipulation of harmonies as a 
way to convey the emotions expressed in the texts, the 
German composer Bernd Franke is a central character of 
this programme with an amazing set of madrigals based 
on texts by Rilke. The poetry of the great German writer is 
also highlighted with a number of Paul Hindemith songs. 
The choral music of Debussy, Ravel and Carter complete 
a programme of undeniable beauty with amazing echoes 
from the Renaissance’s great choral tradition and the gold 
period of  polyphony.

25 Dom/Sun 
18:00 Sala Suggia

€ 10

Cartão Amigo € 7,5

Lugar Coro € 7,5

Jovem/Sénior € 8

“As vozes do Coro Casa da Música cantaram com um 
vigor tão alegre que espero nunca venha a esmorecer 
com o tempo.” [The Time]

Júlio Pereira
CAVAQUINHO.PT 2015

27 Ter/Tue
21:30 Sala 
Suggia

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 32,5

Júlio Pereira cavaquinho
Luís Peixoto bouzouki
Miguel Veras guitarra
Sandra Martins violoncelo

O compositor e multi-instrumentista Júlio Pereira 
apresenta-se na Sala Suggia para revisitar o 
repertório que o tem acompanhado ao longo de 
30 anos de carreira. Embaixador do cavaquinho no 
mundo, Júlio Pereira alcançou o  reconhecimento 
nacional e internacional aliando a tradição do 
instrumento com as novas sonoridades, formas e 
modos de compreender o cavaquinho. 
Composer and multi-instrumentalist Júlio Pereira 
revisits the repertoire of his career of over 30 years 
at Sala Suggia. Ambassador of the cavaquinho in the 
world, the musician gained national and international 
recognition combining the traditional aspect of the 
instrument with new sounds, methods and ways of 
understanding it.

Promotor: Alain Vachier Management

a.bel nova música 
interactiva
COMEMORAÇÃO DOS  
30 ANOS DO INESC TEC 

26 Seg/Mon
21:30 Sala Suggia

€ 10

ESTREIA MUNDIAL

André Dias, Gilberto Bernardes  
e Digitópia Collective interpretação

Obras de Carlos Guedes, José Alberto Gomes, 
Neil Leonard e Rui Penha

Pela primeira vez num espectáculo pede-se ao 
público que não desligue o telemóvel. A ideia é que, 
na estreia mundial de a.bel (nome duma aplicação 
gratuita desenvolvida para Android e iOS), as mais 
de mil pessoas que enchem a Sala Suggia levem os 
seus smartphones e os juntem aos instrumentos 
dos músicos, experienciando de partilha musical e 
tecnológica sem precedentes.
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Veloso  
Lancellotti Sá
25 Dom/ Sun
22:00 Sala 2

€15

Cartão Amigo € 11,25

Moreno Veloso, Domenico Lancellotti e 
Pedro Sá: três nomes incontornáveis da 
nova  música do Brasil partilham o palco e 
as canções num espectáculo único, onde  
cumplicidade é a palavra-chave.
Moreno Veloso, Domenico Lancellotti and Pedro 
Sá: three leading names of the new brazilian music 
share the stage in a unique show where complicity 
is the keyword.

Promotor: IM- Par

PatrocinadorAno Alemanha

For the first time in a performance, the audience is 
asked to keep their phones on. The idea is that, in the 
world premiere of a.bel (name of a free app designed 
for Android and iOS), Sala Suggia will be filled with more 
than a thousand people with their smartphones charged 
in order to join the instruments of the musicians, living 
an unprecedented musical and technological sharing 
experience. 

As receitas deste concerto revertem para o 
CPR-Conselho Português para os Refugiados
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Sinfónica
CONCERTO PARA VIOLINO
Série Clássica

Ricardo Dias
Fim de Tarde ·  
Novos Valores  
da Guitarra Portuguesa

27 Ter/Tue
19:30 Sala 2
 
€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,4

Jantar+Concerto 

Dinner+Concert € 25

Ricardo Dias guitarra portuguesa
Ni Ferreirinha guitarra clássica   

Ricardo Dias apresenta um recital que gira 
em torno da guitarra portuguesa de Coimbra 
e compositores a ela associados, mantendo 
viva a memória de Carlos Paredes, 
expoente máximo na criação e execução 
do instrumento, mas também de muitos 
outros autores do universo coimbrão. Com 
um intenso percurso musical, Ricardo Dias 
dirige actualmente a Escola da Guitarra, 
Viola e do Fado de Coimbra, e participou nos 
grupos Alma Mater, Quinteto de Coimbra, 
Trio de Coimbra e Coimbra Ensemble. 
Como compositor tem uma obra original 
extensa. Fundador e guitarrista residente do 
Centro Cultural - Casa de Fados “aCapella”, 
gravou e tocou com figuras relevantes como 
Vitorino, Janita Salomé, António Bernardino, 
Paulo Saraiva, Carlos Carranca, Luís Goes e 
Camané.
Ricardo Dias presents a recital that revolves 
around the Portuguese guitar from Coimbra and 
the composers associated with it keeping alive 
not only the memory of Carlos Paredes - the 
Portuguese musician most connected to the 
creation and implementation of the instrument - 
but also the memory of many other authors from 
Coimbra. With a magnificent career, Ricardo 
Dias is the director of Escola da Guitarra, Viola e 
do Fado de Coimbra and has collaborated with 
several projects, such as Alma Mater, Quinteto de 
Coimbra, Trio de Coimbra and Coimbra Ensemble. 
As a composer he has an extensive original work. 
Founder and resident guitarist of Centro Cultural 
– Casa de Fados “aCapella”, he recorded and 
performed with renowned singers like Vitorino, 
Janita Salomé, António Bernardino, Paulo Saraiva, 
Carlos Carranca, Luis Goes and Camané.

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Eliahu Inbal direcção musical 
Leticia Moreno violino

Luís de Freitas Branco  
Concerto para violino e orquestra
-
Gustav Mahler Sinfonia nº 1 

“Leticia Moreno, técnica imaculada.” 
[Frankfurter Allgemeine Zeitung] 

30 Sex/Fri
21:00 Sala Suggia 

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25

Jovem/Sénior € 15,2

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 35

A violinista Leticia Moreno é uma das mais 
recentes artistas a gravar para a prestigiada 
editora Deutsche Grammophon. Na sua 
estreia com a Orquestra Sinfónica do Porto 
da Casa da Música, apresenta o Concerto 
para violino e orquestra de Luís de Freitas 
Branco, a mais importante composição 
dentro do género do início do século XX em 
Portugal.

The violinist Leticia Moreno is one of the latest 
artists to record for the prestigious Deutsche 
Grammophon. In her debut with Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, she performs a 
Concerto for violin and orchestra by Luís de Freitas 
Branco, the most important composition from the 
early twentieth century within the genre in Portugal.

Apoio

“Leticia Moreno, técnica imaculada.”
[Frankfurter Allgemeine Zeitung]
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Príncipe 
des’Orientado
Serviço Educativo · Concertos para Todos*

31 Sáb/Sat
16:00 Sala 2

Joana Pereira e Sofia Nereida  
direcção artística e interpretação
Flávio Aldo, David Lacerda  
e Tiago Oliveira interpretação

A música é a bússola de um espectáculo que abre 
o mapa-múndi para criar rotas entre culturas. 
Nesta produção há um Príncipe desencontrado, 
meio perdido de tudo, que viaja pelo Médio 
Oriente, catando histórias míticas e melodias 
tradicionais. Longe, descobre o seu próprio 
mundo; encontra fios de sons e ritmos que, afinal, 
nos unem do Levante ao Ocidente.

Music is the compass of a show that unblocks the world 
map establishing routes between cultures. The hero of 
this production is an incongruous and bewildered prince 
who travels to the Middle East collecting mythical stories 
and traditional melodies. In his journey he discovers his 
own world and finds threads of sounds and rhythms that 
ultimately unite all of us from East to West.
 
€ 7,5

Menores de 18 anos € 5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que cruzam a  

música com outras linguagens de palco

David Fonseca
FUTURO EU

31 Sáb/Sat
21:00 Sala Suggia
 

€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Jantar+Concerto Dinner+Concert € 36,5

David Fonseca apresenta o espectáculo “Futuro 
Eu”, num conceito inédito onde o inesperado é o 
princípio basilar. Depois de Silence4, David Fonseca 
mergulhou na construção de um projecto a solo 
que o transformou numa figura ímpar da criação 
musical. Criador multifacetado, o cantautor leiriense 
consolidou a sua personalidade artística e imagem, 
criando uma dinâmica invulgar com o público. David 
Fonseca partilha o palco da Sala Suggia com Ricardo 
Fiel (guitarra eléctrica), Paulo Pereira (teclados, 
programações e voz), Nuno Simões (baixo) e Sérgio 
Nascimento (bateria).
David Fonseca presents “Futuro Eu”, a new concept where 
the unexpected is the basic principle. After Silence4, David 
Fonseca embarked on the creation of a solo project that turned 
him into a unique figure of musical creation. The multifaceted 
singer-songwriter consolidated his artistic personality and 
image, establishing an unusual interaction with the audience. 
David Fonseca shares the stage of Sala Suggia with Ricardo 
Fiel (electric guitar), Paulo Pereira (keyboards, programming, 
vocals), Nuno Simões (bass) and Sergio Nascimento (drums).

Promotor: Vachier & Associados, Lda.

Nova Agenda  
Serviço Educativo  
2015/2016
Já disponível!

O
U

T
U

B
R

O

39



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
COMPANHIA DAS LEZÍRIAS (TEJO)
13 TER/TUE

18:30 Prova+Jantar

€ 22 (inclui jantar depois da prova)

Tyto Alba branco 2014
Tyto Alba Sauvignon blac 2014
Tyto Alba tinto 2012
Tyto Alba Touriga Nacional 2012
Comp.ª das Lezírias Colheita Tardia 2008

Prova orientada pelo enólogo Bernardo Cabral

Fado à Mesa
23 Sex/Fri
20:30 
€ 35 p/ pessoa

Diogo Aranha,
Patrícia Costa
e Rodrigo Costa Félix



Informações
Gerais
ALTERAÇÕES

A programação e os preços apresentados nesta agenda 

poderão estar sujeitos a alterações

DESCONTOS GERAIS*

Efectuados no acto da compra de bilhetes. Aos 

seus portadores é indispensável a apresentação de 

documentos comprovativos aquando da sua admissão 

aos espectáculos.

Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos pela Casa da 

Música. Exceptuam‑se os de promotores externos.

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): € 3 

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 11:00/16:00

€ 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: 09:30‑19:00

Domingo e Feriados: 09:30‑18:00

Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do 

espectáculo, bilheteira e loja abertas até meia hora após 

o seu início.

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

O Restaurante encerra durante o mês de Agosto

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): € 3

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 11:00/16:00

€ 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:09:30‑19:00 

Sunday: 09:30‑18:00

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

ÁGUAS DO PORTO

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 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

NOVO BANCO, S. A.

OLINVESTE – SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S. A.

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

SONAE SIERRA – PATRONO DO MAESTRO TITULAR DO REMIX ENSEMBLE – PETER RUNDEL

THYSSENKRUPP –  PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA  

SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 

VORTAL

A Casa da Música é membro de
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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

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 AlemanhaPatrocinadores Ano Alemanha


