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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

15 Qui/Thu MAP
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

16 Sex/Fri Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Adeus Mahler

16 Sex/Fri Duo Douro Negro DJ Set
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

17 Sáb/Sat Lloyd Cole 
Promotor: Uguru 

17 Sáb/Sat Evols
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

18 Dom/Sun Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Descobrir Mahler

18 Dom/Sun Na ponta dos dedos 
Serviço Educativo 

20 Ter/Tue Prémio Santa Cecília 
Fim de Tarde  
Música de Câmara

20 Ter/Tue GNR
Lançamento da Biografia Oficial

22 Qui/Thu Grilo  e a Longifolia
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

23 Sex/Fri Fado à Mesa
Diogo Aranha, Andreia Alferes 
e Emídio Rodrigues

23 Sex/Fri DJ Dealy DJ Set
Mada Treku Live Act
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

01 Qui/Thu Metamorfose 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

02 Sex/Fri Atlantihda 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

02 Sex/Fri Orquestra XXI

02 Sex/Fri– 
06 Ter/Tue

III Academia de Verão 
Remix Ensemble

03 Sáb/Sat Mionia 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

08 Qui/Thu André Santos feat. Tristan 
Renfrow & Matt Adomeit 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

09 Sex/Fri Patrícia Costa 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

09 Sex/Fri Concertos na Avenida 
Orquestra Jazz de Matosinhos 
& Sérgio Godinho

10 Sáb/Sat Rita Damásio 
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

10 Sáb/Sat Concertos na Avenida 
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

13–25 Set

13 Ter/Tue Remix Ensemble 
Casa da Música 
A Viagem de Inverno

14 Qua/Wed Markus Hinterhäuser
Ciclo Piano Fundação EDP

24 Sáb/Sat Cantar Mais na 
Casa da Música
Serviço Educativo

24 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
Transcrições

24 Sáb/Sat Quelle Dead Gazelle
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

25 Dom/Sun Era uma vez… 
Serviço Educativo 

25 Dom/Sun Elisso Virsaladze 
Ciclo Piano Fundação EDP

29 Qui/Thu Bode Wilson
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock

30 Sex/Fri Cristina Regadas + 
 José Almeida Pereira DJ Set
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock



Mecenas Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio Institucional

De volta com Transgressões
Back with Transgressions

O fim do Verão celebra-se fora da Casa, com dois 
concertos de entrada livre na Avenida dos Aliados. 
O primeiro testemunha o reencontro feliz da 
Orquestra Jazz de Matosinhos com Sérgio Godinho 
após o concerto memorável na Sala Suggia em Julho, 
enquanto o segundo leva a Orquestra Sinfónica e 
o seu maestro titular Baldur Brönimann a interpretar 
algumas das obras mais célebres do repertório 
sinfónico no centro da cidade. 
A estreia da nova produção cénica da Viagem de 
Inverno de Schubert na versão de Hans Zender abre 
a narrativa Transgressões, num concerto que nos vai 
proporcionar o contacto com a voz única de Christoph 
Prégardien e com direcção cénica de Nuno Carinhas 
sobre um dos ciclos mais emblemáticos da História 
da Música. A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música incorre em transgressões num programa que 
tem como figuras-chave Johann Sebastian Bach 
e Johannes Brahms, apresentando transcrições de 
autoria do lendário maestro Leopold Stokowski e 
de Arnold Schoenberg. Já a lendária pianista russa 
Elisso Virsaladze apresenta-nos um recital preenchido 
por transcrições para piano do repertório orquestral 
e operático.  O ciclo de piano inclui ainda o recital 
de estreia a solo em Portugal do austríaco Markus 
Hinterhäuser, dando a conhecer as Sonatas para piano 
de Galina Ustvolskaya. 
A Academia de Verão Remix Ensemble regressa 
para mais um edição com duas masterclasses e que 
oferece ao público dois concertos de entrada livre. 
A digressão da Orquestra XXI passa novamente pelo 
palco da Sala Suggia, num concerto que promete dar 
continuidade à excelência dos anos anteriores. Há 
ainda a oportunidade para ouvir Lloyd Cole na Sala 
Suggia, num registo íntimo, muito pessoal e emotivo.  
O Café Casa da Música apresenta ainda os últimos 
concertos de Verão e de entrada livre com propostas 
eclécticas que percorrem os caminhos do jazz, fado, 
pop-rock ou experimental. 

The end of summer is celebrated outside, with two free concerts 
at Avenida dos Aliados. The first witnesses the blissful reunion 
between Orquestra Jazz de Matosinhos and Sérgio Godinho 
after the memorable concert at Sala Suggia in July, while the 
second takes Orquestra Sinfónica and its principal conductor 
Baldur Brönimann to the city centre to interpret some of the 
most celebrated works of the symphonic repertoire.
The premiere of the new scenic production of Schubert’s Winter 
Journey on Hans Zender version opens Transgressions, in a 
concert with the exceptional voice of Christoph Prégardien 
and scenic direction of Nuno Carinhas on one of the most 
emblematic cycles of Music History. Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música will also transgress in a program in which 
the key figures are Johann Sebastian Bach and Johannes 
Brahms, with written transcripts of the legendary conductor 
Leopold Stokowski and Arnold Schoenberg. The legendary 
Russian pianist Elisso Virsaladze offers us a recital filled with 
piano transcriptions of the orchestral and operatic repertoire. 
The piano cycle also includes the debut solo recital in Portugal 
of the Austrian Markus Hinterhauser, performing the piano 
sonatas of Galina Ustvolskaya.
The Remix Ensemble Summer Academy returns for another 
edition with two masterclasses and two free concerts. The 
tour of Orquestra XXI returns to Sala Suggia in a concert that 
guarantees the excellence of the previous years. Lloyd Cole will 
also present an intimate, personal and emotional performance 
at Sala Suggia.
Café Casa da Música presents the last (and free) summer 
concerts with eclectic proposals that include jazz, fado, pop-
rock and experimental music.
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01 Qui/Thu · 21:30 
Café Casa da Música
Metamorfose
PALCO SUPER BOCK

Baiano radicado em Portugal, Gileno Santana 
é um dos músicos mais requisitados do 
panorama nacional e mostra-se agora em 
nome próprio com Metamorphosis, um álbum 
intimista onde demonstra uma sensibilidade 
e criatividade desconcertantes. Apresenta-
-se ao vivo na companhia de Peixe (guitarra), 
Sérgio Alves (teclado), Sérgio Marques (baixo) 
e José Marrucho (bateria).
Gileno Santana is a musician from Bahia currently 
living in Portugal. He is one of the most sought 
after musicians in Portugal and will now present 
his music with Metamorphosis, an intimate album 
that demonstrates a disconcerting sensitivity and 
creativity. Peixe (guitar), Sérgio Alves (keyboard), 
Sérgio Marques (bass) and José Marrucho (drums) 
will join him on stage.

ENTRADA LIVRE

02 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Orquestra XXI

€ 10

Cartão Amigo € 7,5

Dinis Sousa direcção musical

Dando continuidade à tradição de se apresentar 
na Casa da Música no final do Verão, a Orquestra 
XXI regressa ao palco da Sala Suggia, onde tem 
sido recebida com grande entusiasmo pelo 
público e pela crítica especializada. A orquestra, 
que reúne músicos portugueses espalhados pelo 
mundo, estreou-se em 2013 e tem percorrido 
Portugal de norte a sul, voltando a reunir-se em 
Setembro para mais uma digressão.

02 Sex/Fri 22:00 Café Casa da Música
Atlantihda
PALCO SUPER BOCK

Seis músicos e uma fadista, oriundos dos mais 
distintos géneros musicais, viajaram pelo mundo 
da música nacional e internacional, absorvendo 
várias influências para se encontrarem num 
projecto que acabaria por ligar a música de raiz 
tradicional e rural com aquela que é a nossa 
música popular urbana: o fado.

Continuing the tradition of performing at Casa da 
Música every end of the summer, Orquestra XXI returns 
to Sala Suggia, where it has already been welcomed 
with great enthusiasm by the audience and the critics. 
The orchestra, which brings together Portuguese 
musicians based all over the world, debuted in 2013 
and has travelled around Portugal. In September, the 
musicians reunite for another tour.

“Uma orquestra precisa de tempo, ensaios, 
disciplina e direcção galvanizadora – e este 
resultado, atingido em tão pouco tempo 
(de ensaios e número de actuações), é 
um milagre!” Jorge Calado in Expresso

One fado singer and six musicians from 
different musical genres travelled the 
world of national and international music, 
absorbing various influences to create 
a project that would eventually fuse 
traditional and rural music to our popular 
urban music: fado.

ENTRADA LIVRE
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02 Sex/Fri-06 Ter/Tue
III Academia de Verão Remix Ensemble

02-06 Set
Masterclass internacional de Direcção 
orientada por Peter Rundel
Participantes: € 600 · Ouvintes: € 100

03-06 Set
Masterclasses para instrumentistas 
orientadas pelo Remix Ensemble
Participantes: € 100 · Ouvintes: € 30

05 Set · 19:30 Sala2 
Remix Ensemble
Alunos de direcção da Academia de Verão 
direcção musical

Pierre Boulez/Johannes Schöllhorn 
Douze Notations

ENTRADA LIVRE

06 Set · 19:30 Sala 2
Ensemble Academia de Verão
Peter Rundel e alunos de direcção 
da Academia de Verão direcção musical
Vitor Pereira clarinete

John Adams Shaker Loops 
Hanspeter Kyburz A travers 
Edgar Varèse Déserts
Alexander Zemlinsky/Roland Freisitzer 
Sinfonietta

ENTRADA LIVRE

03 Sáb/Sat 22:00 Café Casa da Música
Mionia
PALCO SUPER BOCK

A III Academia de Verão Remix Ensemble 
inclui duas masterclasses: uma de direcção 
com Peter Rundel, outra para instrumentistas, 
orientada pelos músicos do agrupamento. 
Serão trabalhadas obras de Pierre Boulez, 
Alexander Zemlinsky, John Adams, Hanspeter 
Kyburz e Edgar Varèse. Durante o evento 
realizar-se-ão dois concertos de entrada 
livre onde actuarão o Remix Ensemble e o 
Ensemble Academia. 
The III Summer Academy of Remix Ensemble 
includes two master classes: one for directing, with 
Peter Rundel, and another one for instrumentalists, 
with the musicians from Remix. The students of 
the academy will work on pieces by Pierre Boulez, 
Alexander Zemlinsky, John Adams, Hanspeter 
Kyburz and Edgard Varèse. During the event, there 
will be two free entrance concerts with Remix 
Ensemble and the Academy’s Ensemble.

Email para candidaturas

remixacademy@casadamusica.com  

Recepção das inscrições até 01 Jul 2016

Mais info

facebook.com/RemixEnsemble  

facebook.com/RemixEnsembleSummerAcademy

Mionia é o projecto a solo da compositora 
e cantora letã Maija Licite. A sua linguagem 
musical navega entre a electrónica e a música 
meditativa, sendo descrita como música 
experimental espiritual pop. Desde 2015 tem em 
curso uma digressão europeia com o pianista 
Lubomyr Melnyk. 
Mionia is the solo project of the Latvian songwriter and 
singer Maija Licite. Her musical language navigates 
between electronics and meditative music, being 
described as experimental spiritual pop music. She has 
been on a European tour with pianist Lubomyr Melnyk 
since 2015.

ENTRADA LIVRE

08 Qui/Thu 21:30 Café Casa da Música
André Santos feat. 
Tristan Renfrow & Matt Adomeit
PALCO SUPER BOCK

Depois do seu disco de estreia, Ponto de Partida, 
o guitarrista madeirense André Santos escreveu um 
novo rol de canções para o seu trio com o baterista 
Tristan Renfrow e o contrabaixista Matt Adomeit, 
revelador das várias facetas do guitarrista que, tendo o 
jazz e a improvisação como focos, pisca também o olho 
ao rock e ao folk. 
After his debut album, Ponto de Partida, the guitarist from 
Madeira, André Santos, wrote a new list of songs for his trio with 
drummer Tristan Renfrow and bassist Matt Adomeit, revealing 
the various facets of the guitarist that grounds his music in jazz 
and improvisation with a hint of rock and folk music.

ENTRADA LIVRE
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09 Sex/Fri 22:00 
Café Casa da Música
Patrícia Costa
PALCO SUPER BOCK

Rita Damásio já percorreu os principais palcos 
nacionais e internacionais ao lado de Madredeus, 
Paulo Flores ou Tito Paris. Recentemente decidiu 
lançar-se numa carreira a solo, dando a conhecer 
as qualidades únicas da sua voz.
Rita Damásio has performed in some of the main national 
and international stages alongside Madredeus, Paulo 
Flores and Tito Paris. Recently she decided to embark on 
a solo career, showing us the unique qualities of her voice.

ENTRADA LIVRE

Considerada uma fadista de referência da nova 
geração, Patrícia Costa apresenta o novo disco 
Fados, um trabalho que, para além de novos 
fados, recria os grandes clássicos e reveste as 
melodias antigas com novos poemas. 
Considered a reference in the new generation of fado 
singers, Patrícia Costa presents her new album Fados, 
a collection of new songs that recreates the great 
classics and rearranges old melodies with new poems.

ENTRADA LIVRE

10 Sáb/Sat · 22:00 
Café Casa da Música
Rita Damásio
PALCO SUPER BOCK

09 Sex/Fri · 22:00 Avenida dos Aliados
Concertos na Avenida

Quem não se lembra de temas eternos como “Com um 
brilhozinho nos olhos”, “Dança da velha”, “Liberdade”, 
“Maré Alta” ou “Arranja-me um emprego”? Estes e 
muitos outros sucessos da música popular portuguesa 
estarão no centro de um concerto em que a música de 
Sérgio Godinho nos é revelada numa nova roupagem, 
fruto dos arranjos para Big Band escritos para a ocasião 
por Pedro Guedes e Carlos Azevedo, os dois directores 
musicais da Orquestra Jazz de Matosinhos, que assim 
volta a desafiar o público portuense para uma noite de 
grande música na Avenida dos Aliados, celebrando os 
últimos dias de Verão com um espectáculo memorável 
de entrada livre.

Orquestra Jazz de Matosinhos 
& Sérgio Godinho
Pedro Guedes direcção musical e arranjos
Carlos Azevedo piano e arranjos

ENTRADA LIVRE

Who doesn’t remember timeless songs like “Com um 
brilhozinho nos olhos”, “Dança da velha”, “Liberdade”, 
“Maré Alta” ou “Arranja-me um emprego?” These and 
many other hits of popular Portuguese music will be 
at the center of a concert in which the music of Sérgio 
Godinho is revealed in a new light, as a result of the 
arrangements for Big Band written for the occasion 
by Pedro Guedes and Carlos Azevedo, the two 
musical directors of Orquestra Jazz de Matosinhos, 
which invites everyone in Porto to another night of 
great music at Avenida dos Aliados, to celebrate the 
last days of summer with a free entrance show.

Co-produção
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

10 Sáb/Sat · 22:00 Avenida dos Aliados
Concertos na Avenida

A Orquestra Sinfónica encerra a programação 
de Verão com um concerto oferecido à cidade 
na Avenida dos Aliados. A espectacularidade 
de Pompa e Circunstância e da Abertura 1812 
contrasta com o exotismo sensual das Danças 
Polovtsianas e os ritmos sul-americanos de 
Danzón nº 2. Com Fiddle Faddle – uma peça 
norte-americana nascida a partir de uma 
canção de embalar infantil – ou a inspiração 
do folclore eslavo numa dança de Dvořák, esta 
será uma noite imperdível preenchida por 
alguns dos números mais popularizados da 
música sinfónica.
Orquestra Sinfónica ends the summer programme 
with a concert offered to the city, at Avenida dos 
Aliados. The splendor of Pomp and Circumstance 
and of the 1812 Overture contrasts with the sensual 
exoticism of the Polovtsian Dances and the South 
American rhythms of Danzón No. 2. 
With Fiddle Faddle – an American piece born 
from a children’s lullaby – or the inspiration of the 
Slavonic folklore in a dance by Dvořák, this will be an 
unforgettable evening filled with some of the most 
renowned pieces of symphonic music.

ENTRADA LIVRE

Franz von Suppé Abertura Cavalaria Ligeira
Antonín Dvořák Danças Eslavas nº 8
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Bedřich Smetana Dança dos Comediantes 
de “A noiva vendida”

Edward Elgar Pompa e Circunstância nº 1
Leroy Anderson Fiddle Faddle
Arturo Márquez Danzon nº 2
P.I. Tchaikovski Abertura 1812

Co-produção Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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13-25 Set
Transgressões 

Novas versões de obras-primas da História da Música 
dão corpo a mais uma narrativa da Casa da Música. 
A estreia de uma versão cénica da fabulosa Viagem 
de Inverno de Schubert, na interpretação composta 
para tenor e pequena orquestra de Hans Zender, abre 
a narrativa Transgressões, proporcionando o contacto 
com a voz única de Christoph Prégardien e com a visão 
de Nuno Carinhas sobre este célebre ciclo de canções 
que propõe uma emotiva reflexão sobre o significado da 
vida humana. No estimulante domínio das transcrições 
musicais somos ainda levados a conhecer versões 
orquestrais de Bach e Brahms pela Orquestra Sinfónica 
e o processo inverso no recital da lendária pianista russa 
Elisso Virsaladze, composto por transcrições para piano 
de repertório orquestral e operático. 
A grandiosa e inovadora Nona Sinfonia de Mahler, 
estruturada numa progressão de tonalidades sem 
precedentes na História da Música, é outro dos 
estandartes de Transgressões, sendo dirigida pelo 
maestro Olari Elts.
The premiere of a stage version of Schubert’s fabulous Winter 
Journey, in the interpretation of Hans Zender for tenor and 
small orchestra, opens the Transgressions narrative, enabling 
the contact with the unique voice of Christoph Prégardien and 
the vision of Nuno Carinhas on this celebrated song cycle that 
suggests an emotional reflection on the meaning of human 
life. In the exciting area of musical transcriptions we are also 
directed to the orchestral versions of Bach and Brahms by 
Orquestra Sinfónica and the reverse process in the recital of 
the legendary Russian pianist Elisso Virsaladze, consisting of 
transcriptions for piano of orchestral and operatic repertoire.
Conducted by Olari Elts, the grand and innovative Ninth 
Symphony by Mahler, structured in a progression of 
unprecedented tones in music history, is one of the crowning 
points of Transgressions. 



17

Remix Ensemble
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Nuno Carinhas direcção cénica
Nuno Meira desenho de luz
Christoph Prégardien tenor 

Hans Zender Schuberts Winterreise

13 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Remix
A Viagem de Inverno

Schubert’s Winter Journey is one of the most important 
song cycles in music history. The chain of poems is 
perceived as a reflection on the meaning of life on 
the threshold of death. Schubert's Winterreise, an 
interpretation composed by Hans Zender for tenor and 
small orchestra, was presented on the 60th birthday 
of the composer in 1996, and on the occasion of the 
200th birthday of Schubert, in 1997. Since then, it 
has been regularly performed by some of the major 
ensembles in the world and was brilliantly recorded by 
the Klangforum Wien with the fabulous tenor Christoph 
Prégardien. Remix Ensemble premiered this work 
in Portugal at Festival em Obra Aberta, during the 
construction of Casa da Música, and returns to this 
exciting piece in a stage version with the signature of 
stage director Nuno Carinhas.

A Viagem de Inverno de Schubert é um dos ciclos de 
canto mais importantes de toda a História da Música. 
O encadeamento dos poemas é visto como uma reflexão 
sobre o significado da vida às portas da morte. Schuberts 
Winterreise, uma interpretação composta para tenor e 
pequena orquestra, de Hans Zender, foi apresentada pela 
ocasião do 60º aniversário do compositor, em 1996, bem 
como por ocasião do 200º aniversário de Schubert, em 
1997. Desde então, é regularmente interpretada pelos mais 
importantes agrupamentos mundiais e conta com uma 
brilhante gravação do Klangforum Wien na companhia do 
fabuloso tenor Christoph Prégardien. O Remix Ensemble 
fez a estreia em Portugal no Festival em Obra Aberta, 
durante a construção do edifício da Casa da Música, 
e regressa agora a esta obra empolgante numa versão 
cénica com a assinatura do encenador Nuno Carinhas.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Lugar Coro € 11,25

Jovem/Sénior € 12,75

Apoio
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 9

“Docemente cantado, com raiva, apaixonadamente, 
sombrio, agitado, potente, com a máxima violência, 
como uma procissão pesarosa, levitando, hesitando, 
morrendo.” A Nona Sinfonia de Mahler está impregnada 
de indicações expressivas do foro emocional, revelando 
uma complexa interioridade e uma intensidade de 
expressão grandiosas. Ao segundo andamento, 
constituído por três maravilhosas danças de sabor 
popular, Mahler chegou a chamar “minueto infinito”. 
É curioso pois em alguns dos andamentos das suas 
sinfonias Mahler parece ter descoberto o segredo de 
uma música sem fim, que poderia não acabar mais e 
manter para sempre o maravilhamento do ouvinte. 
Após um delirante scherzo que se reveste de dança 
macabra, o último andamento é um adagio que muitos 
autores apelidaram de diálogo com a morte. O facto 
de o compositor ter falecido antes da estreia acentuou 
a ideia de esta ser uma sinfonia de despedida. Obra de 
grandes dimensões, monumento genial de orquestração, 
com um poder de contágio emocional incomparável, 
a Nona Sinfonia é uma das mais notáveis criações 
da História da Música.
“Sweetly sung, with anger, passionately, dark, hectic, powerful, 
with maximum violence, like a mournful procession, levitating, 
hesitating, dying”. Mahler’s Ninth Symphony is imbued with 
expressive emotional suggestions, revealing a complex interior 
and a magnificent intensity. Mahler called the second movement, 
consisting of three wonderful popular dances, the “endless 
minuet”. In some of the movements of his symphonies Mahler 
seems to have discovered the secret of endless music, a music 
that could go on forever for the enjoyment of the listener. After 
a delirious scherzo, with a macabre dance, the final movement 
is an adagio dubbed by many authors as “a dialogue with death”. 
The fact that the composer died before the premiere of this 
piece stressed the idea of   this being a farewell symphony. An 
impressively great work, a brilliant monument of orchestration, 
with an unmatched emotional power, the Ninth Symphony is one 
of the most remarkable creations in music history.

€ 19 · Cartão Amigo € 14,25

Lugar Coro € 14,25 · Jovem/Sénior € 16,15

16 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Adeus Mahler
SÉRIE CLÁSSICA 

14 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia
Markus Hinterhäuser
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · RÚSSIA

Markus Hinterhäuser piano

Galina Ustvolskaya Integral das Sonatas para piano

No seu primeiro recital a solo em Portugal, o pianista austríaco 
Markus Hinterhäuser apresenta a estreia nacional da integral das 
Sonatas para piano de Galina Ustvolskaya. Autora de uma obra 
extremamente expressiva, Ustvolskaya foi das mais destacadas alunas 
de Chostakovitch e com o mestre partilhou o sentido dramático de criar 
atmosferas de grande nostalgia. No ano em que se assinalam os 10 anos 
da sua morte, a sua música começa a despertar um interesse crescente 
no Ocidente e foi alvo de gravações aclamadas de Hinterhäuser, 
intérprete sobejamente conhecido no repertório do século XX e também 
enquanto director do Festival de Salzburgo. 
In his first solo recital in Portugal, Austrian pianist Markus Hinterhäuser presents 
the national premiere of the complete piano Sonatas of Galina Ustvolskaya. Author 
of an extremely emotional work, Ustvolskaya was one of the most outstanding 
students of Shostakovich and share with her master the same dramatic sense 
capable of creating atmospheres of great nostalgia. On the 10th anniversary of her 
death, her music begins to stir a growing interest in the West and was recorded by 
Hinterhäuser, a performer known for his great interpretations of the 20th century 
repertoire and for his work as director of the Salzburg Festival.

€ 22 · Cartão Amigo € 16,5 · Jovem/Sénior € 18,7

Cartão Estudante € 17,6 · Cartão BPI € 17,6

Jantar+Concerto € 37

Apoio

15 Qui/Thu 22:00  
Café Casa da Música/
Palco Super Bock
MAP

16 Sex/Fri 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Duo Douro Negro DJ Set
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17 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia
Lloyd Cole

Lloyd Cole é um caso raro de empatia com o 
público português. Desde que se estreou com 
os Commotions no arranque dos anos 80, tem 
vindo a apresentar-se regularmente em Portugal. 
Depois de editar Lloyd Cole and the Commotions 
Collected Recordings 1983-1989, antologia que 
recebeu rasgados elogios da crítica, o músico 
prepara um novo volume retrospectivo que 
deverá olhar para o arranque da carreira a solo 
e compreender o período 1989-1996. Numa 
digressão acústica, Lloyd Cole visita a Sala 
Suggia em registo íntimo, ultrapessoal e emotivo, 
voltando a temas como “Are You Ready To be 
Heartbroken”, “Brand New Friend” ou “Jennifer 
She Said”. 

18 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
Descobrir Mahler
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Gustav Mahler Sinfonia nº 9 (excertos)

A Sinfonia nº 9 de Mahler está repleta de curiosidades interessantes. 
Por que razão o compositor citou a Sonata dos Adeuses de Beethoven? 
Porque se ouve um cortejo fúnebre e sinos no final do primeiro 
andamento? Mas há mais. A Canção da Viúva Alegre e expressões 
como “com grande emoção”, “sem expressão” ou “morrendo” ajudam a 
dar sentido a esta grandiosa sinfonia que continua a provocar um forte 
fascínio aos músicos e melómanos dos nossos dias. Seremos levados a 
conhecer algumas das particularidades que fazem desta partitura uma 
das predilectas do repertório sinfónico. 
Mahler’s Symphony No. 9 is full of interesting trivia. Why did the composer 
decide to quote Beethoven’s Farewell Sonata? Was it because there is a funeral 
procession and church bells at the end of the first movement? And there’s more. 
The Merry Widow and phrases such as “with great emotion”, “blankly” or “dying” 
help to give meaning to this great symphony that continues to fascinate musicians 
and music lovers today. We will be introduced to some of the features that make 
this score one of the greatest in the symphonic repertoire.

€ 7,5

Cartão Amigo € 5,63

Cartão Continente: na compra 

de 1 bilhete para adulto, oferta de 2 

entradas para menores de 18 anos

Patrocinador Sinfónica ao 
Domingo CONTINENTE

Lloyd Cole represents a rare case of profound 
empathy between an artist and the Portuguese 
audience. He has been performing regularly in 
Portugal since his debut with the Commotions, 
in the beginning of the 80s. After the release 
of Lloyd Cole and the Commotions Collected 
Recordings 1983-1989, an anthology that got rave 
reviews from the critics, the musician is preparing 
a new retrospective work that will examine the 
beginning of his solo career and the period between 
1989-1996. In this acoustic tour, Lloyd Cole will 
present an intimate, ultra-personal and emotional 
performance at Sala Suggia, revisiting hymns like 
“Are You Ready to be Heartbroken”, “Brand New 
Friend” or “Jennifer She Said”.

Promotor: Uguru 

€ 30

Cartão Amigo € 22,5 17 Sáb/Sat 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Evols
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Aurelia Visovan piano

J.S. Bach Suite Francesa nº 5
Alexander Scriabin Sonata nº 3
George Enescu Suite op.10 

20 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Prémio Santa Cecília
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

18 Dom/Sun
Na ponta dos dedos
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

António Miguel e Sofia Nereida Pinto formadores

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só está bem a cantar. Já 
a Senhora Mindinho (que feitio miudinho…) quer tudo organizar. 
Juntos conduzem uma sessão na ponta dos dedos, em que os 
contrastes fazem, afinal, a riqueza musical. Passeando entre teclas, 
descobre-se as primeiras melodias.
Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings), with his dazzling jewels, is only 
happy when he’s singing, while Senhora Mindinho (Mrs. pinkie) – who is a 
bit of a nag – just wants everything to be organized. Together they lead this 
session that revolves around our fingertips and where the contrasts make 
up the musical richness. The first melodies are discovered while strolling 
between the keys.

Parceiro Serviço Educativo Apoio Institucional

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

€ 10 (criança + adulto)

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

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 

anos de idade (com participação dos acompanhantes 

adultos) que promovem o encontro criativo com sons, 

ritmos e movimento

20 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia
GNR – Lançamento da Biografia Oficial
35 anos de carreira em livro

Em 2016, os GNR celebram 35 anos de carreira e sobem, pela primeira vez, ao palco da 
Casa da Música. E não apenas para tocar. Tóli César Machado, Rui Reininho e Jorge Romão 
apresentam, em absoluta estreia nacional, a biografia (ed. Porto Editora) que conta e mostra 
tudo sobre o percurso de uma das bandas portuguesas mais importantes das últimas quatro 
décadas. O livro serve de base a uma entrevista – realizada ao vivo com os três elementos 
dos GNR e conduzida por Pedro Fernandes – que percorre os momentos mais marcantes da 
banda e que conta ainda com a participação do autor, o jornalista Hugo Torres. Nesta noite 
irrepetível, de celebração, confissões, afectos e partilhas, a banda portuense apresenta ao 
vivo quatro temas – um por cada década de história – e ainda uma surpresa de aniversário.
In 2016, GNR celebrate their 35th anniversary and step onto the stage of Casa da Música for the 
first time. And not only to perform. Tóli César Machado, Rui Reininho and Jorge Romão present, for 
the first time in Portugal, the biography (ed. Porto Editora) that shows and tells everything about the 
career of one of the most important Portuguese bands in the last four decades. The book is the basis 
for an interview – live with the three elements of GNR and led by Pedro Fernandes – covering the most 
memorable moments of the band, with the participation of the author, journalist Hugo Torres. In this 
unrepeatable night of celebration, confessions, affection and sharing, the band from Porto performs 
four songs live – one for each decade of history – and bestows the audience with a birthday surprise.

Promotor: Porto Editora 

€ 10

Detentora de vários primeiros prémios em concursos 
internacionais, a pianista romena Aurelia Visovan juntou ao 
seu palmarés o Prémio Internacional Santa Cecília em 2015, 
conquistando o primeiro prémio da competição que decorre 
anualmente na cidade do Porto. No recital de estreia na 
Casa da Música, apresenta suites de Bach e de Enescu, esta 
inspirada nas suites de dança francesas do período Barroco. 
O ímpeto romântico de Scriabin e a inspiração da cidade de 
Paris resultaram numa combinação perfeita que deu origem 
à Sonata nº 3, obra central no recital.
Winner of several awards in international competitions, Romanian 
pianist Aurelia Visovan has also won the first prize of the Santa Cecilia 
International Competition, in 2015, which takes place annually in the city 
of Porto. In her debut recital at Casa da Música, she will present suites 
by Bach and Enescu, this one inspired by the French dance suites of the 
Baroque period. The romantic urge of Scriabin and the inspiration of the 
city of Paris resulted in a perfect combination that produced the Sonata 
No. 3, a pivotal work in the recital.

€ 8 

Cartão Amigo € 6 

Jovem/Sénior € 6,8
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24 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Transcrições
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 

24 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
Cantar Mais na Casa da Música
SERVIÇO EDUCATIVO 

Associação Portuguesa de Educação Musical 
formadores

Formação e espectáculo unem-se na revisita 
a um cancioneiro diversificado com arranjos 
e orquestrações originais, usando recursos 
pedagógicos multimédia. Esta acção divulga 
o projecto Cantar Mais – Mundos com voz, 
da Associação Portuguesa de Educação 
Musical, que numa plataforma digital de livre 
acesso sugere práticas artístico-musicais 
beneficiadoras dos processos de aculturação e 
aprendizagem de crianças e jovens. O exemplo 
chega com uma apresentação que reúne 
dezenas de intervenientes.

€ 5

J.S. Bach/Leopold Stokowski Fantasia e Fuga 
em Sol menor, BWV 542
J.S. Bach/Leopold Stokowski O Cravo Bem 
Temperado, 
Livro I (Prelúdio nº 24 em Si menor)
J.S. Bach/Arnold Schoenberg Prelúdio e Fuga 
em Mi bemol maior, “St. Anne”
–
Johannes Brahms/Arnold Schoenberg Quarteto 
com piano nº 1, op.25

Johann Sebastian Bach é um dos nomes mais glosados na arte da transcrição e 
ele próprio foi um mestre na matéria. Neste programa composto por transcrições, 
Bach é a figura central, sendo dado a conhecer por transcrições de originais para 
órgão e para cravo da autoria do lendário maestro inglês Leopold Stokowski e 
do compositor austríaco Arnold Schoenberg. Escutamos também a versão para 
orquestra de um Quarteto com piano de Schoenberg, obra maior do repertório de 
câmara e que tem na orquestração de Schoenberg um resultado surpreendente. 
Acresce ainda o facto de todas as peças transporem composições escritas para 
instrumentos de tecla e serem famosas nas suas versões originais. O concerto é 
dirigido pelo maestro norte -americano Brad Lubman, uma figura já bem conhecida 
do público da Casa da Música.  
Johann Sebastian Bach’s work has often been subjected to the art of transcription and 
he himself was a master in the field. He is the central figure of this programme composed 
entirely of transcriptions, such as the original transcriptions for organ and harpsichord of 
legendary conductor Leopold Stokowski and Austrian composer Arnold Schoenberg.
In this programme we will also hear the version for orchestra of Brahms’ Piano quartet, a 
major work of the chamber music repertoire with a surprising orchestration by Schoenberg. 
Interestingly enough, every piece of this programme is a transcription of compositions 
written for keyboard instruments that are widely known in their original versions. 
North-American conductor Brad Lubman, already a household name at Casa da Música, 
will conduct the concerto.

23 Sex/Fri · 20:30 Restaurante  
Casa da Música
Fado à Mesa
Diogo Aranha, Andreia Alferes e 
Emídio Rodrigues

As noites de fado do Restaurante Casa da Música 
regressam com três intérpretes de eleição. O 
anfitrião Diogo Aranha, presença regular nas 
mais consagradas casas de fado do Porto e de 
Lisboa, partilha o palco com Andreia Alferes e 
Emídio Rodrigues, duas vozes que representam 
a melhor tradição na canção nacional com a sua 
sensibilidade, expressão e identidade. 

€ 35 (inclui jantar)

22 Qui/Thu  22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Grilo e a Longifolia

23 Sex/Fri 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
DJ Dealy DJ Set
Mada Treku Live Act

24 Sáb/Sat 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Quelle Dead Gazelle

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

€ 15 · Cartão Amigo € 11,25 · Lugar Coro € 11,25

Jovem € 12,75 · Sénior € 11,25

Babysitting Musical € 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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€ 22

Cartão Amigo € 16,5

Lugar Coro € 16,5

Jovem/Sénior € 18,7

25 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Elisso Virsaladze
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · RÚSSIA

Elisso Virsaladze piano

Bach/Saint Saens Cantata BWV 29, 
Overture 
Franz Schubert 6 Moments Musicaux op. 
94, D 780
Schubert/Liszt Valse-Caprice nº 6
–
Robert Schumann Novelettes op. 21 nº 8.
Schumann/Liszt Widmung
Schumann/Liszt Frühlingsnacht
Fryderyk Chopin Berceuse, op.57
Fryderyk Chopin Barcarolle, op.60
Chopin/Liszt Maedchens Wunsch
Gounod/Liszt Valse de Faust

Lenda viva da Escola Russa, Elisso Virsaladze tem uma 
das carreiras mais respeitadas e de maior longevidade 
do circuito internacional de concertos. Professora 
dos maiores virtuosos da actualidade, membro dos 
júris mais prestigiados, é senhora de um repertório 
interminável e de execuções que personificam o ideal 
de transcendência. Num programa especialmente 
desenhado para a narrativa Transgressões, a pianista 
apresenta transcrições para piano dos maiores 
virtuosos do Romantismo. O pendor orquestral da 
escrita pianística fica em evidência num repertório 
em que o domínio polifónico e a qualidade lírica que 
caracterizam a Escola Russa são a garantia de um 
recital inesquecível.

A living legend of the Russian School of piano, Elisso 
Virsaladze has one of the most long-lasting and 
respected careers in the international concert circuit. 
Teacher of the greatest virtuosos of our time, member 
of the most prestigious juries, she has an endless 
repertoire and her performances embody the ideal 
of transcendence. In a program specially designed 
for the Transgressions narrative, the pianist presents 
transcriptions for piano by the greatest virtuosi of 
the Romantic era. The orchestral inclination of the 
pianistic writing is highlighted in a repertoire in which 
the polyphonic mastery and the lyrical quality that 
characterize the Russian School are the guarantee 
of a memorable recital.

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Alice Capuchinho Gata Branca de Neve de 
Borralheira?! Com um nome tão misturado, 
convém que tudo seja muito bem… cantado. 
Junta-se ainda um lobo-mau-coelho-do-país-
-das-maravilhas e entra-se no torvelinho da 
fantasia. Começando o “era uma vez”, de uma 
história nascem três.
Red Riding Alice Hood Snow Cinderella White?! With 
such a blended name, everything must be very well... 
sung. There is also Big-bad-rabbit-wolf-in-wonderland 
to complete the fantasy turmoil. Starting with “once upon 
a time”, we will begin with one story and finish with three.

10:30 (0-23 meses), 11:45 (2-3 anos) e 15:00 (4-6 anos) 
Sala de Ensaio 2

€ 10 (criança + adulto)

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

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

(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 

o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

25 Dom/Sun 
Era uma vez…
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

29 Qui/Thu 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Bode Wilson

30 Sex/Fri 22:00  
Café Casa da Música/ 
Palco Super Bock
Cristina Regadas +  
José Almeida Pereira DJ Set

Mecenas Ciclo  
Piano Fundação EDP



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

Energia cria música

fundacaogalpenergia.com
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O Restaurante Casa da Música tem novos 
menu e carta de vinhos. Venha conhecê-los.

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

12:30 – 15:00

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

20 Set Ter/Tue | 18:30

Prova de vinhos

Prova+Jantar
Prova de vinhos da Quinta de S. Sebastião, 
apresentados pelo enólogo Filipe Sevinate Pinto

S. Sebastião Sauvignon Blanc branco 2015
Quinta S. Sebastião branco 2015
Quinta S. Sebastião rosé 2015
Quinta S. Sebastião Colheita tinto 2014
Quinta S. Sebastião Reserva tinto 2013              

€ 22 (inclui jantar depois da prova)



Informações Gerais

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia

até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

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, não abrangendo os de

promotores externos.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 15% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 7,5) 

Maiores de 65 anos (Sinfónica Série Descobertas): 25% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos

Estudantes: 20%

Professores e estudantes de música (IPP): 50% (Remix 

Ensemble e Sinfónica Série Descobertas)

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos espectáculos 

com preço igual ou inferior a € 7,5)

Cartão BPI: 20% em todos os concertos promovidos pela Casa 

da Música (excepto actividades do Serviço Educativo)

Cartão Continente (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, 14:30 e 16:00

Inglês 10:00, 11:00, 16:00 e 17:00

€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças até

aos 12 anos desde que acompanhadas por um

adulto com bilhete)

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar

especificamente.

Reservas + 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
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 a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Dom 12:30–15:00

Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma

hora após o final do mesmo.

www.casadamusica.com/pt/restaurante ‑casada ‑musica

Reservas 220 107 160

Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETES PRÉ ‑PAGOS

Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para um período 

máximo de estacionamento de 3,5 horas consecutivas, entre 

as 19:00 e as 01:00. O bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início do concerto.

DESCONTOS  RESTAURANTE

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 as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada. 

Uma vez iniciados, não será permitida a entrada na sala, 

excepto no intervalo ou quando o programa o permitir.

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta

agenda poderão estar sujeitos a alterações.

Se desejar ser incluído na nossa

mailing list, envie um e ‑mail para:

info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

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

per person

DISCOUNTS
Under 25 and over 65: 15% discount (except for tickets priced 

€ 7,5 or less)

Over 65 (Symphonic Discoveries): 25% discount

Friend Card: 25% discount

Students: 20% discount

Music teachers and students (IPP): 50% discount (Remix 

Ensemble and Symphonic Discoveries)

Large families: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música (except for tickets priced € 7,5 or less)

BPI Card: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música (except for Education Service activities)

Continente Card (Symphonic on Sundays): in the purchase of 

an Adult ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years.

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 11:00/14:30/16:00 

English 10 am/11 am/4 pm/5 pm

€ 7,5 per person (free entry to children up to age 12, 

when accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 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 and holidays: 09:30‑18:00

Performance Days: Building open until end of performance, 

ticket office and shop open until 30 minutes after its beginning.

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

subject to change

If you wish to be included on our mailing list,  

please send an e ‑mail to: info@casadamusica.com

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.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, 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.

CIN 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

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

NEW COFFEE

PATHENA / I2S 

PRIMAVERA BSS

RAR 

THYSSENKRUPP –  PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA  

SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 

A Casa da Música é membro de



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

Mecenas 
das Visitas Guiadas

Mecenas 
Música Coral

Mecenas Ciclo  
Deutsche Bank

Apoio Institucional Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

Mecenas Ciclo 
Piano Fundação EDP

Patrocínio Verão na Casa

Patrocínio NOS ClubParceiro Serviço EducativoMecenas 
dos Programas de Sala

fundação
energia


