01 JUN – 16 SET

Apoio Institucional

Alexander McQueen

I FIND
BEAUTY
IN THE
GROTESQUE,
LIKE MOST
ARTISTS
Patrocínio verão na casa
super bock

Verão na Casa
O Verão traz uma programação intensa
para todos os públicos, abrindo a
Esplanada para múltiplos concertos ao ar
livre, com nomes como Fernando Anitelli
Trio, MPBossa, Jards Macalé, Tiê, Pink
Freud e JP Simões, entre muitos outros.
Os cânones do repertório abrilhantam
a agenda com o Concerto em Sol de
Ravel pelas mãos do pianista Alexander
Romanovsky, duas sinfonias de Brahms
no âmbito da integral que atravessa a
programação 2017 ou ainda sinfonias
de Haydn e Schubert. O maestro polaco
Antoni Wit leva a Orquestra Sinfónica em
digressão imaginária pelo seu país, com
música de Lutosławski e Górecki junto
da prestigiada soprano Magdalena Anna
Hofmann, e o Quarteto de Cordas de
Matosinhos homenageia Guilhermina
Suggia tocando o último programa que a

célebre violoncelista interpretou com o
Quarteto Moreira de Sá. E já que falamos
em Suggia e violoncelo, é nesta altura que
chega mais uma edição do Prémio Suggia/
Casa da Música, que três violoncelistas
disputam numa final ao lado da Orquestra
Sinfónica. Mas vale a pena assinalar
também o regresso da Maratona de
Violoncelistas, que num único dia leva aos
vários cantos da Casa uma série de recitais
com muitas dezenas de jovens músicos.
Outros agrupamentos convidados serão
a Orquestra de Câmara Portuguesa e
a Jovem Orquestra Portuguesa, ambas
dirigidas pelo prestigiado percussionista
Pedro Carneiro. A noite de São João
vive-se intensamente com o concerto
da Banda Sinfónica Portuguesa na Sala
Suggia e a Esplanada animada noite fora
pelo DJ Rodrigo Affreixo. Mas o Verão na

Casa não acaba por aqui, dando lugar aos
projectos que trazem para a música quem
nela pode viver outra vida, seja com o
espectáculo Sonópolis ou com a Orquestra
Energia Fundação EDP. Traz os concertos
de final de ano lectivo das escolas vocacionais de música, a prova final do Concurso
Internacional Santa Cecília ou o jazz
vanguardista de Annette Peacock, entre
inúmeras outras propostas. Em Setembro,
a recta final do Verão na Casa não seria a
mesma sem uma celebração em grande,
na Avenida dos Aliados, com dois concertos que certamente ficarão na memória
e incluem uma noite de rock alternativo
em que o Remix Ensemble transfigura os
temas dos Mão Morta junto da histórica
banda de Braga e um programa festivo da
Orquestra Sinfónica.

Suggia with the last programme that the
illustrious cellist performed with Quarteto
Moreira de Sá. And since we are talking
about Suggia and cello, it’s time for another
edition of Suggia/Casa da Música Award,
with three cellists performing in a final round
with Orquestra Sinfónica. It is also time for
the traditional Cellists Marathon, a series of
recitals in one single day with dozens of young
musicians scattered throughout the building.
Orquestra de Câmara Portuguesa and Jovem
Orquestra Portuguesa will also pay us a visit,
both directed by the prestigious percussionist
Pedro Carneiro. The traditional St John’s
Eve will be celebrated with Banda Sinfónica
Portuguesa at Sala Suggia and DJ Rodrigo
Affreixo at the Terrace. But Summer at Casa

da Música will continue with projects that allow
people to experience a different life through
music, either with Sonópolis or Orquestra
Energia Fundação EDP.
Summer is time for the end-of-year concerts
of vocational music schools, the final round of
the Santa Cecília International Competition
or the avant-garde jazz of Annette Peacock,
among many other suggestions. Summer
wouldn’t be complete without a big celebration
at Avenida dos Aliados, with two unforgettable
concerts: an alternative rock concert with
Remix Ensemble playing alongside Mão Morta
and transforming the songs of the celebrated
band from Braga and a festive programme by
Orquestra Sinfónica.

Summer at Casa da Música
Summer means time for an intense
programme for every audience with multiple outdoor concerts, featuring artists such
as Fernando Anitelli Trio, MPBossa, Jards
Macalé, Tiê, Pink Freud and JP Simões. The
canons of the repertoire brighten the agenda
with Ravel’s Concerto in G major by the hands
of the pianist Alexander Romanovsky, two
Brahms symphonies included in the Complete
Symphonies series presented throughout the
2017 programme, and also symphonies by
Haydn and Schubert. Polish conductor Antoni
Wit takes Orquestra Sinfónica on an imaginary tour through his country, with music by
Lutosławski and Górecki with the prestigious
soprano Magdalena Anna Hofmann. Quarteto
de Cordas de Matosinhos honors Guilhermina

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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O BPI, Mecenas Principal da Casa da Música desde o primeiro dia, apoia o evento
Verão na Casa que decorre de 1 de Junho a 16 de Setembro. Uma iniciativa que promove

NapoliAMM
Napoli A Modo Mio
A Terceira de Brahms
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

mais uma vez a cultura e a divulgação de todos os lados e vertentes da música nacional
e internacional, desde o som à imagem. Juntos, damos o tom do Verão.

Fernando Anitelli Trio
(Teatro Mágico)
03

Sáb

4º Concurso de Música
de Câmara – Idipsumúsica
Mechanismo

04

Dom

Anikibebé

08

Qui

09
Sex

Seg

Patxi Andión –
Zeca no Coração

06

Beatriz Pessoa

05

Ter

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Jazz
Prémio Novos Talentos Ageas

Postcard Brass Band
O Concerto de Ravel

14

Qua

10

Sáb

11

Dom

Piano Caos

Serviço Educativo

15

Qui

Pink Freud plays Autechre
16

Sex

17

Sáb

Tiê
Workshop AMAEI

The Town Bar
Novas Aventuras de Waka

100% Polaco!

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Serviço Educativo

Sinfonia Órgão

Ter

Orquestra Clássica do Centro
& Pensão Flor

“Comunicação, promoção e assessoria
de imprensa nos lançamentos de discos
independentes”

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

13

Liniker & Os Caramelows
Aeromoças e Tenistas Russas

Conservatório
de Música da Jobra

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Alright Gandhi

Conservatório
de Música do Porto
Mecenas principal
da Casa da Música

Ciclo Jazz

Quinteto Promenade

Serviço Educativo

Concerto comemorativo do centenário

Annette Peacock

Quarteto António Fragoso
Fim de Tarde ∙ Música de Câmara
Prémio Novos Talentos Ageas

Concerto Escolar

Academia de Música de Costa Cabral –
Concerto de Final de Ano Lectivo

Julie Doiron
18
Dom

No Reino Waka
Serviço Educativo

Concerto pareSeres da Terra
– Tributo aos Trovante
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JuLho
20

Ter

Miguel Xavier

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Fado
Prémio Novos Talentos Ageas

Romani 2.0

Serviço Educativo

21

Qua

22

Qui

Sex

Arrábida Sinfónica
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Concerto Escolar

Sáb

Academia de Música de Oliveira de Azeméis

Luso Baião
Era Uma Vez…

OCP: 10 anos // O Som da Coragem

27

01

Sáb

Quarteto de Cordas
de Matosinhos

28

Escola do Rock
Paredes de Coura

29

Baba Soul &
The Professors of Funk

Qui

30
Sex

Dom

Slimmy

12

Concerto Escolar

Seg

11 – 14

Ter – Sex

03

Academia de Música de Costa Cabral
Concerto de Encerramento do IV Estágio
das Orquestras Infantis e Juvenis

Concerto de Fim
de Ano Lectivo

Academia A Pauta: 20 anos
a educar através da música

Serviço Educativo

Conservatório de Música
de Barcelos

04

Ter

II EurSax – Congresso
Europeu de Saxofone

Qua

Curso de Música
Silva Monteiro

13

Zé Vito

Qui

14
Sex

Fado à Mesa

Diogo Aranha, Ana Pinhal,
Joaquim Macedo

A Primeira de Brahms
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Yawal

Maia Symphonic

Joana Almeida

05

Salvador Sobral

Qua

MPBossa – André Rio,
Roberto Menescal
e Luciano Magno
15

Sáb

Academia de Música
de Vilar do Paraíso
06

Qui

Banda Sinfónica Portuguesa

16

Dom

17
Seg

Fugly
07
Sex

08

Sáb

Prémio Suggia

18

Ter

Empathia Jazz Duo
Sonópolis

Manhattan Transfer

Sáb

23

Dom

Combo Prémio
Jovens Músicos

Salvador Sobral
19

Qua

20

Qui

Quarteto de Clarinetes
e Quinteto de Metais
do Conservatório do
Vale do Sousa
Me for Queen

Concurso Internacional
Santa Cecília

Orquestra Filarmónica Portuguesa

25

Ter

26

Academia Portuguesa de
Banda/Estágio Nacional
– Concerto final

03

Roque

04
Sex

05

Sáb

Qui

Sex

Sáb + Dom

29

Sáb

Seg

Concertos na Avenida

Jeff Davis Trio

Sex

Sex

19

Sáb

Uma Coisa em Forma
de Assim
S. Pedro

09
Sáb

Demian Cabaud Quarteto

25

Renato Mont

Gregory Porter
& Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

26

Captain Boy

Orquestra Fina

29
Ter

Jovem Orquestra
Portuguesa

Orquestra Estágio
Gulbenkian

Qui

31

Little Orange

Sex

Sáb

Concertos na Avenida
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

JP Simões (Bloom)
14

Postcard Brass Band

15

Da Cor da Madeira

16

Lítera

Sex

Sáb

24

Ter

Mão Morta & Remix Ensemble
Casa da Música

Edu Mundo

Qui

18

Concerto de Encerramento
do Festival BSP Júnior

08

17

Encontro de Bandas
Filarmónicas

Sáb

Aga Kiepuszewska

Jards Macalé
Concerto Escolar

02

Joana Machado

2nd Floor

Academia de Música de Costa Cabral
Concerto de Encerramento do
VI Estágio Nacional de Orquestra
Sinfónica de Jovens AMCC

Ela Vaz

07

We Find You

Qui

Orquestra XXI

Qui

12

Matosinhos

31

9º Estágio D’Ouro

11

Sáb

Sex

Concerto final

Buda Power Blues

Qui

01

António Mão de Ferro

Classe de Improvisação
do Conservatório do
Vale do Sousa

Palmiers
29 + 30

Golden Slumbers

10

Sex

27

Piano Fest

Concerto de Homenagem a Olga Prats
pelo 65º Aniversário de Carreira

Concerto de Laureados
do Folefest
Stormy Duo ∙ Duo Cygnus

Qua

01

SETEMBRO

Ter

Qui

Paraguaii

Escola de Música
Valentim de Carvalho

Antonio Novaes

Miami Flu

22

Serviço Educativo

Fim de Tarde ∙ Novos Valores de Jazz
Prémio Novos Talentos Ageas

Recitais de violoncelo por alunos
das escolas vocacionais

Kiko

Sex

28

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Maratona de Violoncelistas

21

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Fado
Prémio Novos Talentos Ageas

Escola de Música
de Esposende

Fim de Tarde ∙ Música de Câmara

Qua

Orquestra Energia
Fundação EDP

Dom

02

Serviço Educativo

Orquestra de Câmara
Portuguesa

Ter

09

Banda Sinfónica Portuguesa

24

Dom

V Prémio Internacional
Suggia/Casa da Música
Provas de Recital

Concerto de São João
DJ Rodrigo Affreixo

25

Sáb + Dom

Oporto British School

Ana Deus e Luca Argel
23

01 + 02

AGOSTO

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten

01 Jun Qui/Thu ∙ 22:00

Aláfia

Afro/Soul/Jazz

01 Jun Qui/Thu ∙ 20:30 Restaurante

Tablao

02 Jun Sex/Fri ∙ 21:30 Sala 2

NapoliAMM
Napoli A Modo Mio

02 Jun Sex/Fri ∙ 22:00

Fernando Anitelli Trio
(Teatro Mágico)
Pop Performativa
Ana Pinhal cante
Catarina Ferreira baile
Francisco Almeida guitarra
Juan de la Fuente percussão

03 Jun Sáb/Sat ∙ 22:00

Mechanismo
Indie Rock

Reconhecido em 2010 pela UNESCO
como Património Cultural Imaterial da
Humanidade, o flamenco volta a fazer do
Restaurante o seu tablao, prometendo
exprimir-se no estado mais puro e autêntico, com a união do canto e da dança em
perfeita harmonia, fiel a toda a emoção e
intensidade do género. O menu do jantar
será especialmente concebido para a
ocasião pelo Chef Artur Gomes.
UNESCO recognized Flamenco an Intangible
Cultural Heritage of Humanity in 2010. The
Restaurant is the tablao where the performers
express this art form in its purest and most
authentic state, combining singing and dancing
in perfect harmony, always truthful to the
emotion and intensity that characterizes the
genre. Chef Artur Gomes designed a special
menu for the occasion.
€ 35 (inclui jantar)

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

Domenico Stante voz e concepção artística
Cristina Barzi voz
Alessio Quaresima Escobar piano
Massimo Antonietti guitarra
Alessia Siniscalchi realização

Porque é que um actor natural da região de
Abruzos, no centro de Itália, canta canções
napolitanas? É com esta pergunta que se
inicia uma viagem em demanda das origens
da paixão de Domenico Stante pela cultura
e pela música partenopeia. Canções mais e
menos célebres, teatro de variedades e as
típicas macchiette cruzam-se com trechos
sobre a Nápoles de hoje em dia, em leituras
do livro Nápoles brilha no mar de Antonella
Cilento, passando por uma homenagem
a Fausto Cigliano, um dos últimos compositores da canção napolitana e mestre
inspirador do percurso musical de Stante.
No palco, três protagonistas com diferentes
proveniências musicais juntam-se para
revisitar o repertório clássico da melodia
napolitana: um talentoso pianista clássico,
um versátil guitarrista de jazz e uma cantora
associada à música cigana.

Why does an actor born in the region of Abruzzo,
central Italy, sing Neapolitan songs? This query
is the starting point of a journey to the origins
of Domenico Stante’s passion for the culture
and music of Naples. Famous – and not so
famous – songs, variety shows and the typical
macchiettes interspersed with bits about
today’s Naples, readings of Antonella Cilento’s
book Napoli Sul Mare Luccica, and an homage
to Fausto Cigliano, one of the last composers of
the Neapolitan song and an inspiring master of
Stante’s musical journey. On stage, three protagonists with different musical backgrounds come
together to revisit the classic repertoire of the
Neapolitan melody: a talented classical pianist, a
versatile jazz guitarist and a singer often associated with gypsy music.
€ 12 ∙ Sócios do promotor · € 10
Promotor: Associazione Socio Culturale Italiana
del Portogallo Dante Alighieri – ASCIPDA
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02 Jun Sex/Fri ∙ 21:00 Sala Suggia

A Terceira
de Brahms

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Olari Elts direcção musical

Sinfónica Série Clássica
Integral das Sinfonias de Brahms

L. van Beethoven Abertura Leonora nº3
Franz Schubert Sinfonia nº 3
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 3
A integral das Sinfonias de Brahms que a Orquestra Sinfónica
apresenta ao longo de 2017 prossegue com a Sinfonia nº 3.
As quatro sinfonias de Brahms constituem um dos conjuntos
mais notáveis e coesos de um compositor, tendo todas uma
altíssima e inquestionável qualidade de escrita e representando cada uma um universo dramaticamente distinto. Se
a primeira é heróica e a segunda mais pastoral, a quarta
acentua o lado trágico. Neste conjunto, a Terceira Sinfonia
surpreende pela sua tranquilidade e pela forma como apazigua os sentimentos mais extremos.
Num concerto com a genial Abertura Leonora de Beethoven
e o pendor mais teatral da escrita de Schubert, na sua
Sinfonia nº 3, a direcção fica a cargo do aclamado maestro
estónio Olari Elts, cuja carreira internacional ficou marcada
pela vitória nos Concursos Internacionais Jorma Panula, em
1999, e Sibelius, em 2000.
The Complete Symphonies by Brahms that Orquestra Sinfónica
presents throughout 2017 continues with Symphony No. 3. The
four symphonies of Brahms constitute one of the most remarkable and cohesive set of pieces by a composer, all with an extraordinary and unquestionable quality of writing and each representing
a dramatically different universe. If the first is heroic and the
second more pastoral, the fourth accentuates the tragic side. In
this set, the Third Symphony surprises for its tranquillity and ability to appease the most extreme thoughts. In a concert with the
brilliant Leonora Overture by Beethoven and the more theatrical
inclination of Schubert’s writing in his Symphony No. 3, the direction is in the hands of the acclaimed Estonian conductor Olari Elts,
winner of the Jorma Panula Conducting Competition in 1999 and
the International Sibelius Conductors’ Competition in 2000.

Mecenas do ciclo integral
das sinfonias de brahms

€ 20 ∙ Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível (acresce € 17,5 ao preço
do concerto)
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03 Jun Sáb/Sat ∙ 15:00 Sala 2

04 Jun Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

4º Concurso de Música
Conservatório de Música do Porto
de Câmara–Idipsumúsica Concerto comemorativo do centenário
1ª Parte
Orquestra do Norte
José Ferreira Lobo direcção musical
Laura Peres violino
Clara Lobo soprano

O Concurso de Música de Câmara da
Escola Profissional de Música de Viana do
Castelo (EPMVC) 2017 é destinado aos
alunos desta escola e tem como objectivo
a valorização da música de câmara e das
competências dos jovens instrumentistas.
Pretende também promover o intercâmbio de aprendizagem entre os alunos e dar
visibilidade ao trabalho desenvolvido pela
EPMVC, culminando na oportunidade de
visita a uma capital europeia para assistir
a um concerto numa sala de espectáculos de referência.
The Chamber Music Competition of Escola
Profissional de Música de Viana do Castelo
(EPMVC) 2017 was created for its own
students and intends to value chamber music
and the skills of young instrumentalists. It
also aims to promote the learning exchange
between students and show the work developed by EPMVC, culminating in the opportunity to visit a European capital to attend a
concert in a renowned concert hall.
ENTRADA LIVRE

Max Bruch Concerto nº 1 em Sol menor
para violino op.26
W.A. Mozart Ma se colpa io no ho …Batti,
batti, o bel Masetto, da ópera Don Giovanni
V. Bellini Eccomi in lieta vesta…
O quante volte, o quante,
da ópera I Capuleti e i Montecchi
J. Massenet Ah! mon cousin, excusezmoi!...Je suis encor tout étourdie,
da ópera Manon
2ª Parte
Orquestra do Norte (aumentada
por alunos do CMP)
Academia Coral do Porto
José Ferreira Lobo direcção musical
Cláudia Pereira Pinto soprano
Emanuel Henriques tenor
Pedro Telles baixo
Charles Gounod Missa de Santa Cecília
para solistas, orquestra e coro

O Conservatório de Música do Porto é
uma escola de referência da rede pública
do Ensino Artístico Especializado da
Música, que recebe actualmente cerca
de 1.100 alunos. Promovendo uma abertura à comunidade através de inúmeras
actividades realizadas em parceria com as
principais instituições culturais da cidade
do Porto, comemora com este concerto o
Centenário da sua Fundação, apresentando
como solistas as alunas Laura Peres e
Clara Lobo – distinguidas ex-aequo com o
Prémio Conservatório de Música do Porto/
Orquestra do Norte, neste ano lectivo. Na
segunda parte apresenta-se a Academia
Coral do Porto, uma grande formação coral
constituída por alunos do CMP, Coro de
Pais do CMP e outros coros externos que se
queiram associar.
Conservatório de Música do Porto is a reputable
school of Specialized Artistic Education of
Music within the public education system,
currently with about 1100 students. Promoting
the community’s accessibility through numerous activities carried out in partnership with
the main cultural institutions of the city of Porto,
the Conservatório celebrates the Centenary
of its Foundation with this concert, presenting
as soloists the students Laura Peres and Clara
Lobo – distinguished ex-aequo with Prémio
Conservatório de Música do Porto/Orquestra
do Norte, this year. The second part presents
Academia Coral do Porto, a wonderful choral
formation of students from CMP, CMP Parents
Choir and other choirs that wish to participate.
€8

04 Jun Dom/Sun

Anikibebé

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
Inspirados em Aniki-Bobó, de Manoel
de Oliveira, revisitamos lengalengas e
canções, jogamos aos polícias e ladrões.
Mudando a paisagem sonora, corremos
para a escola ou saímos da gaiola. Entre um
e outro desafio, somos meninos do rio.
Inspired by Manoel de Oliveira’s Aniki-Bobó,
we revisit nursery rhymes and songs, play
cowboys and indians. Changing the soundscape, we ran to school or escaped the cage.
Between one challenge and another, we are the
boys from the river.
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 > 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.

05 Jun Seg/Mon ∙ 21:00 Sala Suggia

Patxi Andión –
Zeca no Coração

06 Jun Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Beatriz Pessoa

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Jazz
Prémio Novos Talentos Ageas

A relação do cantor espanhol Patxi
Andión com o nosso país remonta a 1969.
Conheceu José Afonso e no mesmo dia foi
expulso do país pela PIDE, que lhe condenava as amizades e certamente as palavras
que traduziam as suas ideias de liberdade.
Esta história justifica o seu novo regresso a
Portugal, no ano em que se assinalam três
décadas sobre o desaparecimento de José
Afonso, propondo reunir amigos e canções
como “Venham mais cinco” ou “Traz Outro
Amigo Também” e celebrar a liberdade.
À obra de Zeca juntam-se os momentos
mais celebrados da sua própria discografia,
canções feitas do mesmo fervor, carregadas de histórias, memórias e da identidade
de um povo, com um amor imenso por uma
liberdade total. Uma das maiores vozes
de Espanha a cantar a obra de um dos
maiores génios da canção portuguesa: não
é possível pedir mais em ano tão especial.

Beatriz Pessoa voz
António Quintino baixo eléctrico
Margarida Campelo teclado e voz
João Lopes Pereira bateria

The relationship of the Spanish singer Patxi
Andión with our country dates back to 1969.
He met José Afonso and on the same day he
was banished from the country by the political
police, which condemned his friendships
and certainly the words that translated his
ideas of freedom. This story alone justifies his
return to Portugal, in the year that marks three
decades of the death of José Afonso. Patxi
Andión intends to gather friends and songs
like “Venham Mais Cinco” or “Traz Outro Amigo
Também” and celebrate freedom. Zeca’s
work is accompanied by the most celebrated
moments of Patxi Andión’s own discography,
songs with the same fervor, filled with stories,
memories and the identity of a people with an
immense love for absolute freedom. One of
the greatest Spanish voices singing one of the
greatest geniuses of Portuguese music: we
couldn’t ask for more in this special year.

€ 10

€ 30
Cartão Amigo -25%
Promotor: Uguru

Cantora e compositora de registo intimista,
fresco e suave, Beatriz Pessoa tece os
seus temas originais entre os universos
da pop e do jazz. Fazendo-se acompanhar
por um grupo de músicos talentosos que
desde cedo fazem parte do seu percurso,
prepara-se para apresentar o seu primeiro
EP, de nome Insects.
Beatriz Pessoa is an intimate singer-songwriter
with a fresh and soft approach to music. Her
songs live within the universes of pop and
jazz music. She has been performing with the
same group of talented musicians since the
beginning of her career and will be with them
presenting her first EP, Insects.

Jantar+Concerto
disponível (acresce € 17,5
ao preço do concerto))

Mecenas Prémio Novos Talentos Ageas

07 Jun Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Quinteto Promenade

07 Jun Qua/Wed ∙ 21:00 Sala Suggia

08 Jun Qui/Thu ∙ 22:00

Postcard Brass Band
Jazz

Annette
Peacock
Ciclo Jazz
Há mais de quarenta anos com os olhos postos no futuro,
a vocalista, multi-instrumentista e compositora Annette
Peacock continua, ainda hoje, a sua busca por territórios
inexplorados. Reconhecida também pelo uso pioneiro de
sintetizadores, é uma figura lendária da música experimental, da electrónica, do avant-garde e das franjas mais
exploratórias do jazz, tendo durante a sua carreira juntado
forças com nomes como Paul Bley, Mick Ronson, Chris
Spedding, Bill Bruford e até com o surrealista Salvador
Dalí. Esta será uma das muito raras apresentações ao vivo
de Annette Peacock.

09 Jun Sex/Fri ∙ 22:00

Alright Gandhi
Indie Rock

For more than 40 years with her eyes on the future, the singer,
multi-instrumentalist and songwriter Annette Peacock
continues to search for unexplored territories. Also known for
her pioneering use of synthesizers, she is a legendary figure in
experimental, electronic and avant-garde music as well as in
the most exploratory aspects of jazz. Throughout her career
she has joined forces with names like Paul Bley, Mick Ronson,
Chris Spedding, Bill Bruford and even with the surrealist
Salvador Dalí. This will be one of Annette Peacock’s extremely
rare live performances.

10 Jun Sáb/Sat ∙ 22:00

The Town Bar
Pop Dixie

€ 16 · Premium € 18
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry
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09 Jun Sex/Fri ∙ 21:00 Sala Suggia

O Concerto
de Ravel
Sinfónica Série Clássica

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Alexander Romanovsky piano
Paul Dukas La Péri
Maurice Ravel Concerto para piano em Sol maior
–
Camille Saint-Saëns Sinfonia nº 3, “Órgão”

A sofisticação, exotismo e fantasia da música francesa
num concerto que assinala a estreia do grande virtuoso
Alexander Romanovsky com a Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música.
O bailado La Péri, ou a flor da imortalidade, de Paul Dukas,
abre com uma extraordinária fanfarra para os metais da
orquestra, antecipando as mais misteriosas atmosferas
musicais que ilustram um mundo de sonho, representando
na perfeição o Impressionismo que marcou a música francesa do início do século XX. Num contraste marcado pelas
explosões de cor e energia e as nítidas influências do jazz,
o Concerto para piano de Ravel encerra a primeira parte
de forma deslumbrante. A Sinfonia Órgão de Saint-Saëns
conclui o programa com a grandiosidade e a solenidade
que marcaram o período final do Romantismo em França.
The sophistication, exoticism and fantasy of French music in
the first concert of the virtuoso Alexander Romanovsky with
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
The ballet La Péri, or The Flower of Immortality, by Paul Dukas,
begins with a brilliant fanfare that uses the orchestra’s brass
section. This anticipates the mysterious musical atmospheres
that illustrate a dream world in a perfect representation of the
Impressionism of early twentieth century French music. In a
contrast manifested by explosions of color and energy and strong
jazz influences, Ravel’s Piano concerto concludes the first part
in a dazzling way. Saint-Saëns’ Organ Symphony concludes the
programme with the grandeur and solemnity characteristic of the
final period of Romanticism in France.

€ 20 ∙ Premium € 22
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%
Jantar+Concerto
disponível (acresce € 17,5
ao preço do concerto)

Mecenas

JUN 2017

10 Jun Sáb/Sat ∙ 16:00 Sala 2

11Jun Dom/Sun

Serviço Educativo
Concertos para Todos*

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Piano Caos

Novas Aventuras de Waka

11 Jun Dom/Sun ∙ 12:00 Sala Suggia

Sinfonia Órgão
Sinfónica ao Domingo CONTINENTE ∙ Concerto Comentado

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira

Digitópia Collective direcção artística
e interpretação
A música electrónica é explorada num
concerto em que o Digitópia Collective,
formação da Casa, levanta o véu sobre as
enésimas possibilidades de composição
em suporte tecnológico. Em destaque
estão os instrumentos de tecla transformados e surgidos com software, equipamentos digitais ou sintetizadores. De guião
aberto, decorre uma sessão interactiva.

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Camille Saint-Saëns Sinfonia nº 3, “Órgão”

Onde está o Jacaré? Sem o seu amigo
tradutor, o Rei Leão não é bom comunicador. E truz-truz, lá volta ele ao consultório
do Dr. Otho... As personagens de Bebé
Waka regressam em novo workshop com
aventuras musicais inéditas. Pela selva dos
sons, jogos e alegria são uma boa terapia.

E se de repente a orquestra se transformasse num grandioso
órgão com infindáveis registos, e a ela se juntasse ainda um
órgão de verdade e um piano tocado a quatro mãos? A ideia
só poderia partir de Camille Saint-Saëns no seu auge criativo,
ele que foi um menino-prodígio do piano, o maior organista do
seu tempo e um dos mais reputados compositores e maestros do Romantismo. E se é certo que esta sua mais célebre
sinfonia é uma espécie de retrato de vida, ela é igualmente
uma homenagem a Liszt e ao uso de temas cíclicos e aos
princípios da transformação temática. Todo um universo
fascinante a descobrir com os comentários sempre elucidativos de Daniel Moreira e a direcção do maestro titular da
Orquestra, Baldur Brönnimann.

Electronic music is explored in a concert in
which Digitópia Collective lifts the veil over
the umpteenth possibilities of composition in
technological support. The key instruments
are transformed and created with software,
digital equipment or synthesizers. This interactive session takes place with an open script.

Where is the Alligator? Without his translator
friend the Lion King is not a good communicator. Knock-knock, and there he goes back to
Dr Otho’s office... The characters of Baby Waka
return in a new workshop with new musical
adventures. Fun and games are good therapy
in the jungle of sounds.

€ 7,5 criança+adulto · € 5 <18 anos

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

*Espectáculos destinados a famílias e público geral
que cruzam a música com outras linguagens de palco
parceiro serviço educativo

fundação
energia

apoio institucional

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 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

What if the orchestra had suddenly become a grandiose organ
with endless timbres, joined by a real organ and a piano played with
four hands? The idea could only come from Camille Saint-Saëns
at his creative peak, he who was a prodigy of the piano, the greatest
organist of his time and one of the most renowned composers and
masters of Romanticism. And while it is true that this celebrated
symphony is a kind of portrait, it is also a tribute to Liszt, to the use of
cyclical themes and to the principles of thematic transformation. A
fascinating universe to discover with the ever-elucidating comments
of Daniel Moreira and the direction of the orchestra’s principal
conductor, Baldur Brönnimann.
€ 10
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto, oferta de duas entradas (<18 anos)

Patrocinador Sinfónica
ao Domingo CONTINENTE

COMENTADO
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14 Jun Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Conservatório de
Música da Jobra

13 Jun Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Quarteto
António Fragoso

Fim de Tarde ∙ Música de Câmara
Prémio Novos Talentos Ageas

13 Jun Ter/Tue ∙ 21:00 Sala Suggia

Concerto Escolar

Academia de Música de Costa Cabral
Concerto de Final de Ano Lectivo

Heloísa Gaspar Ribeiro violino
Ana Madalena Ribeiro violino
Lourenço Macedo Sampaio viola
Fernando Costa violoncelo

15 Jun Qui/Thu ∙ 22:00

Pink Freud
plays Autechre
Jazz/Punk/Electrónica

16 Jun Sex/Fri ∙ 22:00

Tiê
Pop

17 Jun Sáb/Sat ∙ 22:00

Julie Doiron
Cantautora

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

Maurice Ravel Quarteto de cordas em Fá
Dmitri Chostakovitch Quarteto de cordas
nº 8, em Dó menor
Formado por uma nova geração de talentosos músicos portugueses, o Quarteto
António Fragoso faz a sua estreia na Casa
da Música no âmbito das celebrações
dos 120 anos do nascimento e dos 100
anos da morte do compositor António
Fragoso, em 2017/18. Em programa, o
Quarteto de Maurice Ravel, obra escrita
no período de vida do compositor
português que tão influenciado foi pelos
impressionistas franceses.

Orquestra de Sopros do Secundário
Orquestra Sinfónica e Coro
Luís Carvalhoso direcção musical
Patrícia Silva direcção coral
Programa a anunciar
Este concerto representa o culminar de mais
um ano lectivo através da participação de
grande parte do corpo discente da Academia
de Música de Costa Cabral. O palco da Sala
Suggia significa que o trabalho a apresentar
pelos alunos desta escola deve ser de responsabilidade e de qualidade, assemelhando-se
ao dos verdadeiros músicos profissionais.

Formed by a new generation of talented
Portuguese musicians, Quarteto António
Fragoso performs at Casa da Música for the
first time as part of the celebrations of the
120th anniversary of the birth and the 100th
anniversary of the death of composer António
Fragoso in 2017/18. The program includes
Ravel’s Quartet, a work written in the lifetime
of the Portuguese composer who was greatly
influenced by the French impressionists.

This concert represents the culmination of
another academic year with the participation of
a large part of the student body of Academia de
Música de Costa Cabral. The fact that they are
performing at Sala Suggia means that the work
presented by the students of this school is characterized by accountability and quality, resembling the work of real professional musicians.

€ 10

€7

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Promotor: Academia
de Música de Costa Cabral

14 Jun Qua/Wed ∙ 23:00 Sala 2

15 Jun Qui/Thu ∙ 21:00 Sala Suggia

17 Jun Sáb/Sat ∙ 15:00 Sala de Ensaio 10

Liniker & Os Caramelows Orquestra Clássica
Workshop AMAEI
promoção e assessoria
Aeromoças
do Centro & Pensão Flor Comunicação,
de imprensa nos lançamentos de discos
e Tenistas Russas
independentes
As cartas que Liniker Barros escreveu
(e nunca endereçou) saíram do papel após
o encontro com os músicos com quem
formou a banda Liniker e os Caramelows,
em 2015. Conquistaram a internet e o Brasil
através do EP Cru (2015) e com o disco de
estreia Remonta (2016). O grupo construiu
assim o seu funzy – termo criado pelos
membros para definir a sua música preta
brasileira (ora bem-humorada, ora emocionalmente intensa), com uma mistura de
R&B e soul americanas com as raízes da
música brasileira e africana. A digressão
Remonta passou por festivais e palcos
prestigiantes, apresentando-se agora na
América Latina e na Europa.
Com quase 9 anos de carreira, a banda
Aeromoças e Tenistas Russas reinventa o
seu repertório e apresenta um concerto
onde a faceta do electro é mais explorada,
trocando os seus habituais instrumentos
por três sintetizadores e bateria electrónica. O resultado é um espectáculo
contagiante e interactivo, com luzes,
figurinos e elementos visuais pensados
exclusivamente para o concerto.
The letters that Liniker Barros wrote (and
never addressed) have left the paper when he
met the musicians with whom he formed the
band Liniker e os Caramelows in 2015. They
conquered the Internet and Brazil with the
EP Cru (2015) and the debut album Remonta
(2016). This is how the group built its funzy – a
term created by its members to define their
Brazilian black music (sometimes humorous,
other times emotionally intense), with a mix
of American R&B and soul with the roots of
Brazilian and African music. The Remonta tour
visited prestigious stages and festivals, and is
now in Latin America and Europe.
With almost 9 years of existence, the band
Aeromoças e Tenistas Russas reinvents its
repertoire in a concert that deeply explores the
electro facet, replacing the usual instruments
by three synthesizers and electronic drums.
The result is a contagious and interactive
performance with lights, costumes and visual
elements designed exclusively for this concert.
€ 15
Cartão Amigo -25%
Promotor: Ao Sul do Mundo

José Eduardo Gomes direcção musical
A Orquestra Clássica do Centro e a Pensão
Flor apresentam o seu trabalho conjunto
num espectáculo onde fazem uma viagem
pelos dois discos editados pela Pensão Flor
(O caso da Pensão Flor e Sul). Com cerca
de 40 músicos em palco, este concerto
evidencia a procura de um crescimento
cultural e musical diferenciado e singular
que potencia a captação e criação de
novos públicos.
Orquestra Clássica do Centro and Pensão
Flor present their collaborative work in a
performance where they revisit the two albums
released by Pensão Flor (O Caso da Pensão
Flor and Sul). With roughly 40 musicians on
stage, this concert emphasises the search for
a unique cultural and musical growth that can
captivate and create new audiences.
€ 15
Cartão Amigo -25%

Em parceria com a Casa da Música, a
Associação de Músicos, Artistas e Editoras
Independentes (AMAEI) prossegue o ciclo
de workshops mensais sobre matérias
de interesse para o sector profissional
da música. Esta sessão tem por tema a
“Comunicação, promoção e assessoria
de imprensa nos lançamentos de discos
independentes”, colmatando a ausência
de formação profissional nesta área.
In partnership with Casa da Música, the
Association of Musicians, Artists and
Independent Labels (AMAEI) continues
the cycle of monthly workshops on subjects
of interest to the professional music sector.
The theme of this session is “Communication,
promotion and press office in the release of
independent records”, filling the gap of professional training in this area.
€ 10
Entrada livre para
associados AMAEI
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17 Jun Sáb/Sat ∙ 21:00 Sala Suggia

100% Polaco!
Ciclo Descobertas

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Antoni Wit direcção musical
Magdalena Anna Hofmann soprano
Henrik Górecki Sinfonia nº 3
–
Witold Lutosławski Concerto para orquestra
20:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva
Um belíssimo e comovente programa dá-nos a conhecer
obras-primas da música polaca do século XX sob a direcção
de um dos mais reputados maestros da actualidade internacional, o polaco Antoni Wit. A Sinfonia nº 3 de Górecki, para
orquestra e soprano, também conhecida como “Sinfonia das
canções tristes”, tem por base três textos sobre a separação entre mães e filhos causada pela guerra, marcando o
regresso do compositor a uma escrita de pendor mais tonal.
O conhecido Concerto para orquestra de Lutosławski é
representativo do apogeu do estilo folclorista na Polónia e
é a obra de reconhecimento internacional do compositor,
permanecendo desde a sua estreia no repertório das grandes orquestras mundiais.
A beautiful and moving program that introduces masterpieces of
Polish music from the 20th century under the direction of one of
today’s most renowned conductors, the Polish Antoni Wit. Górecki’s
Symphony No. 3, for orchestra and soprano, also known as the
“Symphony of sorrowful songs”, is based on three texts about the
separation of mothers and children during wartime, marking the
return of the composer to his more tonal style of writing.
Lutosławski’s famous Concerto for orchestra is representative
of the apogee of the folkloristic style in Poland and is the work
that launched the composer’s international recognition. Since its
debut it remains in the repertoire of the greatest world orchestras.

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

€ 16 · Premium € 18
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

“Antoni Wit dirigiu um
Lutosławski deslumbrante.”
–The Guardian
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18 Jun Dom/Sun

No Reino Waka

Serviço Educativo
Primeiros Concertos*

Bruno Estima e Paulo Neto direcção
artística e interpretação
Para a selva ser uma animação, tem de
haver comunicação. Com percussões
africanas servidas em doses generosas,
um cabisbaixo Leão Waka recupera a
capacidade de comunicar com os outros
animais. Nesta exótica consulta de
Reinomusicologia, o remédio é a alegria!
For the jungle to be filled with animation there
must be communication. With plenty of African
percussions, the disheartened Lion Waka
regains the ability to communicate with other
animals. In this exotic “Kingdomusicology”
consultation, the prescription is exultation!
10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

€ 10 criança+adulto · € 7,5 segundo acompanhante > 6 anos
* Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos
de idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros
musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis
que contribuem para a construção das primeiras bases da
compreensão e expressão musicais.

18 Jun Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

Concerto pareSeres
da Terra – Tributo
aos Trovante

O projecto pareSeres da terra do
Conservatório do Vale do Sousa, que
ocupa um lugar de destaque nesta
escola de música de Lousada, é dedicado à Música Tradicional/Popular
Portuguesa – apelando à consciência de
todos para a necessidade da sua preservação e revitalização. Nesta edição foi
escolhido o tema Trovante, considerando a relevância do trabalho deste
grupo na música popular portuguesa.
O concerto conta com a participação da
Orquestra de Cordas do CVS, da Classe
de Improvisação e do Coro de Pais do
CVS, na primeira parte, seguindo‑se a
Orquestra de Sopros do CVS e os
Coros Juvenis.
The pareSeres project of Vale do Sousa
Conservatory, which holds a prominent place
in this music school of Lousada, is dedicated
to Traditional/Popular Portuguese Music
– emphasizing the need to preserve and revitalize it. In this edition the chosen theme was
the band Trovante, taking into account its
relevance in Portuguese popular music. The
first part of the concert will feature the CVS
String Orchestra, the Improvisation Class
and the CVS Parents Choir, followed by the
CVS Wind Orchestra and the Youth Choirs.

20 Jun Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Miguel Xavier

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Fado
Prémio Novos Talentos Ageas

20 Jun Ter/Tue ∙ 21:00 Sala Suggia

Romani 2.0
Serviço Educativo ∙ Concertos para Todos*

Miguel Xavier é uma das vozes talentosas da
nova geração de fadistas. Neste concerto
apresenta uma perspectiva singular do
fado tradicional numa sincera homenagem
a nomes como Manuel Almeida, Fernando
Farinha, Alfredo Marceneiro e António Rocha.
Vencedor do Concurso de Fado de Lordelo
do Ouro, participou nos festivais Caixa
Ribeira e Caixa Alfama, integrando ainda o
elenco de Amália – Não sei porque te foste
embora no Coliseu do Porto.
Miguel Xavier is one of the talented voices
of the new generation of fado singers. In this
concert he presents a unique perspective of our
traditional song in a heartfelt tribute to Manuel
Almeida, Fernando Farinha, Alfredo Marceneiro
and António Rocha. Winner of Lordelo do Ouro
Fado Contest, he participated in the fado festivals Caixa Ribeira and Caixa Alfama and also in
the tribute concert Amália – Não sei porque te
foste embora, at Coliseu do Porto.

€6

€ 10

Promotor: Academia
de Vale do Sousa

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

€ 7,5 criança+adulto · € 5 <18 anos
*Espectáculos destinados a famílias
e público geral que cruzam a música
com outras linguagens de palco

CO-PRODUÇÃO

Isabel Barros direcção artística e coreografia
Jorge Queijo direcção musical
Comunidade Cigana dos Bairros de Matosinhos,
Adeima/Câmara Municipal de Matosinhos
e Balleteatro interpretação
Há nervo, paixão, identidade. Música e dança. Há
também a garra dos resistentes. Romani 2.0 é a
reposição de um espectáculo que celebra a cultura
cigana, protagonizado por quem a tem no sangue ou
lhe sabe entender a alma. Moradores de conjuntos
habitacionais de Matosinhos, músicos profissionais
e alunos do Balleteatro formam um corpo intenso,
de espírito livre a fremir de vida.
There is vigour, passion and identity. Music and dance.
There is also the stamina of the resistant. Romani 2.0 is the
return of a performance that celebrates the Gypsy culture
by those who have it in their blood and understand its
passion. Residents of social housing districts in Matosinhos,
professional musicians and students from Balleteatro form
a strong body with a free spirit, pulsating life.
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22 Jun Qui/Thu ∙ 22:00 Praceta Exterior Norte do Arrábida Shopping

Arrábida Sinfónica
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Rui Pinheiro direcção musical
Gioacchino Rossini Abertura Guilherme Tell
L. van Beethoven Sinfonia nº 5
Luis de Freitas Branco Fandango
Alguns dos momentos mais célebres da música sinfónica
dão forma a este programa muito apelativo. Quem não
conhece a melodia imparável da abertura Guilherme Tell
de Rossini, que já deu origem a inúmeras adaptações?
Ou a Quinta Sinfonia de Beethoven, com o motivo mais
identificável de todo o repertório sinfónico, tradicionalmente associado à imagem do destino a bater à porta?
O concerto termina com música portuguesa inspirada
numa dança folclórica bem conhecida, o Fandango,
resultado da predilecção especial que Luís de Freitas
Branco devotava pelo Alentejo.
Some of the most celebrated moments of symphonic music
shape this appealing programme. Who doesn’t know the
irresistible melody of Rossini’s William Tell Overture, and its
numerous adaptations? Or Beethoven’s Fifth Symphony, with
the most identifiable motif of the whole symphonic repertoire,
traditionally associated with the image of fate knocking on the
door? The concert ends with Portuguese music inspired by a
well-known folk dance, the Fandango, a result of the special
fondness that Luís de Freitas Branco had for the Alentejo.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO
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21 Jun Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Oporto British School

22 Jun Qui/Thu ∙ 22:00

Ana Deus e Luca Argel
Pop

23 Jun Sex/Fri ∙ 20:00 Restaurante

Jantar de S. João

23 Jun Sex/Fri ∙ 22:00 Sala Suggia

Concerto
de São João
Banda Sinfónica Portuguesa

O Restaurante Casa da Música deixa-se
contagiar pelo espírito de S.João e prepara
um menu que celebra a noite mais emblemática do Porto, trazendo para os pratos a
ementa tradicional desta ocasião festiva.

Francisco Ferreira direcção musical
Artur Fernandes concertina
GNR Pronúncia do Norte
Carlos Tê Chico Fininho
Rui Veloso Porto Sentido
Astor Piazzolla Che Tango Nuevo
Nelson Jesus Porto de Saudades
Sérgio Godinho O Porto aqui tão perto
Vitorino Tinta Verde
Carlos Paião Vinho do Porto

Restaurante Casa da Música is invaded by
the spirit of São João and creates a menu that
celebrates Porto’s most emblematic evening,
bringing to the table the traditional food of this
festive occasion.
€ 27,5 p/pessoa

23 Jun Sex/Fri 22:00

Em noite de São João, a Banda Sinfónica Portuguesa traz a
festa à Sala Suggia com um repertório especialmente dedicado à cidade do Porto. Quem nunca gingou pela rua ao som
do “Chico Fininho”? Quem nunca se rendeu aos aromas do
“Vinho do Porto”? Quem não sente como música nos ouvidos
a “Pronúncia do Norte”? Com clássicos da música popular, o
tango de Piazzolla ao som da concertina e uma obra premiada
no Concurso de Composição da BSP, também ela homenageando “O Porto aqui tão perto”, este é o aperitivo perfeito
para uma noite longa de sardinhadas e cascatas sanjoaninas,
da Ribeira até à Foz.

DJ Rodrigo Affreixo

DJ Set de Música Popular Portuguesa

In the traditional St John’s Eve, Banda Sinfónica Portuguesa brings
the party to Sala Suggia with a repertoire especially dedicated to
the city of Porto. Who has never wandered down the streets to the
sound of Chico Fininho? Who has never surrendered to the aromas
of Port Wine? Who doesn’t think the northern accent sounds like the
most melodic music? With popular classics, Piazzolla’s tango with
the concertina and an award-winning work from BSP Composition
Competition, also honouring Porto, this is the perfect start to a long
night with delicious sardines and cascatas sanjoaninas (traditional
handicrafts from Porto), all the way from Ribeira to Foz.

24 Jun Sáb/Sat ∙ 22:00

Luso Baião
World/Forró

ENTRADA LIVRE

Mecenas Principal
Casa da Música

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

Patrocínio verão na casa
super bock

Loja da Casa

24 Jun Sáb/Sat ∙ 21:30 Sala Suggia

25 Jun Dom/Sun

Academia de Música de Oliveira de Azeméis

Serviço Educativo
Workshops Primeiros Sons*

Concerto Escolar

Fundada em 1984, a Academia de Música
de Oliveira de Azeméis dedica-se ao ensino
especializado de música, sendo uma
escola de referência no país. Apresenta na
Sala Suggia o trabalho musical desenvolvido pelos professores e alunos ao longo
do ano lectivo. O concerto conta com a
participação dos alunos de coro, orquestra,
iniciação e pré-iniciação, compreendendo
músicos dos 3 aos 36 anos de idade.
Founded in 1984, Academia de Música de
Oliveira de Azeméis focuses on specialized
music education and is a leading school in the
country. Teachers and students will present at
Sala Suggia the work they developed throughout the school year. This concert will include
elements from the choir, the orchestra, initiation and pre-initiation, comprising musicians
from 3 to 36 years of age.
€5
Promotor: Academia de Música
de Oliveira de Azeméis

Era Uma Vez…

27 Jun Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

OCP: 10 anos // O Som da Coragem

Fim de Tarde ∙ Música de Câmara

Orquestra de Câmara
Portuguesa

Quarteto de Cordas
de Matosinhos

Pedro Carneiro direcção musical
Pedro Lopes vioino

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-maucoelho-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 cofused name, everything must be
very well... sung. There is also a big-bad-rabbitwolf-in-wonderland to complete the spiraling
fantasy. Starting with “once upon a time”, we will
begin with one story and end 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 > 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

No foyer da Casa da Música, junto às bilheteiras,
encontra-se a Loja da Casa, onde pode adquirir
artigos exclusivos inspirados na arquitectura
do edifício, no projecto artístico e cultural ou,
simplesmente, na música… Prolongue a memória
da sua visita à Casa.

25 Jun Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

Miguel Azguime Illuminations
W. A. Mozart Concerto para violino e
orquestra nº 5, em Lá maior, K.219
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 7, em
Lá maior, op. 92
Da urgência da sua criação, de moto
próprio e afirmação contínua, passando
pela permanente acção de angariação de
apoios junto da sociedade civil, à perseverança de marcar a diferença pelo fulgor das
suas interpretações, a OCP celebra a sua
primeira década de existência em 2017, sob
o lema: “Som da Coragem”. Sabendo que
o simples acto de fazer música é um acto
de coragem, lançamos ao nosso público os
seguintes desafios: Como soa a coragem
de criar uma orquestra, em Portugal?
Como soa a coragem da criação dos
compositores? Como soa a coragem dos
músicos em palco?
É no âmbito desta celebração que a OCP
faz a sua estreia na cidade do Porto, na
Casa da Música.
From the urgency of its creation – with its own
motto and continuous affirmation – through
the permanent action of raising support
within the civil society, to the perseverance
of making a difference by the brilliance of
its interpretations, OCP celebrates its first
decade of existence in 2017 under the motto:
“Sound of Courage”. Knowing that the simple
act of making music is an act of courage, we
challenge our audience: What does the courage
to create an orchestra in Portugal sounds like?
What does the courage of composer creation
sound like? What does the courage of musicians on stage sound like?
It is within the scope of this celebration that OCP
makes its debut in Porto, at Casa da Música.
€ 10
Parceria: Orquestra
de Câmara Portuguesa

L. van Beethoven Quarteto de cordas nº 9,
op.59 nº 3, em Dó maior
Edvard Grieg Quarteto de cordas op.27,
em Sol menor
No dia em que se celebra o aniversário
do nascimento de Guilhermina Suggia, o
Quarteto de Cordas de Matosinhos presta
homenagem ao seu extraordinário legado
apresentando o mesmo programa com
que a grande violoncelista portuense se
despediu do Quarteto Moreira de Sá: estes
mesmos quartetos de Beethoven e Grieg.
O concerto decorreu em Lisboa, no Salão
do Conservatório Nacional, no ano de 1901.
Com apenas quinze anos de idade, Suggia
foi estudar para a Alemanha e terminou a
sua precoce colaboração com este prestigiado agrupamento.
On the birthday of Guilhermina Suggia,
Quarteto de Cordas de Matosinhos pays tribute to her extraordinary legacy by presenting
the same programme with which the great
cellist from Porto bid farewell to Quarteto
Moreira de Sá: these exact quartets by
Beethoven and Grieg. The concert took place
in Lisbon at Salão do Conservatório Nacional,
in 1901. Suggia was only 15 years old when she
went to Germany to study and ended her early
collaboration with this prestigious group.
€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

28 Jun Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Escola do Rock
Paredes de Coura

30 Jun Sex/Fri ∙ 21:00 Sala Suggia

A Primeira
de Brahms
Sinfónica Série Clássica · Integral das Sinfonias de Brahms

29 Jun Qui/Thu ∙ 22:00

Baba Soul & The
Professors of Funk
Funk/Soul

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Michael Boder direcção musical

30 Jun Sex/Fri ∙ 22:00

Yawal

World /Reggae

01 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00

Slimmy

Johannes Brahms Variações sobre
um tema de Haydn
Joseph Haydn Sinfonia dos Adeuses
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 1

“Michael Boder,
um intérprete
poético e
misterioso.”
–Westdeutsche Zeitung

A história é das mais conhecidas da história da música, assim
como a sinfonia que leva o número 45 na longa série que Haydn
escreveu. De acordo com o que o próprio Haydn contou aos seus
biógrafos no final da vida, no ano de 1772 o Príncipe de Eszterházy
prolongou a sua estadia na residência de Verão muito além do que
seria de esperar. Saudosos da família, os músicos pediram a Haydn
para intervir. O compositor, com a maior subtileza, acrescentou
um adagio no final da sinfonia em que os músicos se vão retirando
sucessivamente até que ficam apenas dois músicos, num claro
sinal de que é tempo de terminar. O Príncipe entendeu a mensagem e encerrou a estadia no dia seguinte. Com a fabulosa homenagem que Brahms prestou a Haydn e a herança de Beethoven na
escrita de Brahms, este é um programa clássico a não perder.
The story is one of the most famous in the history of music, as is the
symphony with the number 45 in the long series of symphonies that Haydn
wrote. According to what Haydn told his biographers at the end of his life,
in 1772 the Prince of Eszterházy extended his stay at his summer palace
far beyond what was expected and most of the musicians who were
staying with him were forced to leave their wives back at home. Missing
their families, the musicians asked Haydn to intervene. With great subtlety,
the composer added an adagio at the end of the symphony where the
musicians stoped playing successively until there were only two musicians,
in a clear sign that it was time to leave. The Prince understood the message
and the court returned to Eisenstadt the next day. With Brahms’ fabulous
homage to Haydn and Beethoven’s heritage in Brahms writing, this is a
classic and unmissable programme.

Pop

€ 20 ∙ Premium € 22
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
Jantar+Concerto disponível (acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Mecenas do ciclo integral
das sinfonias de brahms

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry
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01 Jul Sáb/Sat + 02 Jul Dom/Sun ∙ Sala 2

01 Jul Sáb/Sat ∙ 18:00 Sala Suggia

V Prémio Internacional Suggia/Casa da Música

Orquestra Energia Fundação EDP

Provas de Recital

Serviço Educativo · Concertos para Todos*

Orquestras Energia interpretação
José Eduardo Gomes direcção musical

01 Jul
16:00
Camille Berthollet Koninklijk
Conservatorium van Brussel (Bélgica)
Obras de Beethoven, Martinů, Martin
e Schubert (arr. Piatigorvsky)

02 Jul
15.00
Jonas Palm Universität Mozarteum
Salzburg (Áustria)
Obras de Dutilleux, Bach, Paganini
e Poulenc

17:15
Jean-Baptiste Maizières Conservatoire
National de Musique et Danse de Paris
(França)
Obras de Bach, Piatti, Tchaikovski,
Chostakovitch e Popper

16.00
Nadja Reich Zurich University of the Arts
(Suíça)
Obras de Bach, Schumann e Schnittke

18:15
Laura Moinian Musik Hochschule Lübeck
(Alemanha)
Obras de Bach, Beethoven, Schumann
e Martinů

17:15
Kristina Vocetková Liszt University of
Music, Budapest (Hungria)
Obras de Lendvay, Beethoven e Dvořák
e Miaskovski
18:15
Balazs Renczes Help Musicians
(Reino Unido)
Obras de Weiner, Beethoven
e Tchaikovski

A 5ª edição do Prémio Internacional Suggia/
Casa da Música volta a reunir promessas
do violoncelo em representação dos mais
prestigiados Conservatórios e Escolas
Superiores de Música da Europa. Os
candidatos apresentam-se em recital para
disputar um lugar na final com a Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música.
The 5th edition of Suggia/Casa da Música
International Award brings together again many
talented young cellists representing the most
prestigious Conservatories and Music Schools
in Europe. The candidates will perform a recital
to compete for a place in the final alongside
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.
ENTRADA LIVRE

Mecenas PRÉMIO SUGGIA

APOIO INSTITUCIONAL

Energia é o atributo de um projecto que
move inúmeras crianças e jovens, soma
à sua história novos repertórios e, pela
música, promove a inclusão social. Mais
um ano lectivo cumprido significa, neste
concerto, um programa com obras inéditas,
escritas por compositores ligados à Casa
da Música para as várias Orquestras
Energia Fundação EDP que formam o
corpo desta grande orquestra.

Energy is the characteristic of this project
that moves countless children and youngsters, adds new repertoires to its history and
promotes social inclusion through music. In
this concert, another school year means the
premiere of a programme with original pieces
written by composers associated with Casa da
Música for Orquestra Energia Fundação EDP.
€ 7,5· € 5 <18 anos
*Espectáculos destinados a famílias e público geral
que cruzam a música com outras linguagens de palco

02 Jul Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

Conservatório de
Música de Barcelos
“A Música de Fio a Pavio”
Pelo quarto ano consecutivo, o
Conservatório de Música de Barcelos
convida toda a comunidade a participar
no concerto de final de ano. “A Música
de Fio a Pavio” é um projecto de grandes
dimensões (cerca de 300 alunos) com um
programa abrangente que percorre várias
épocas, desde o Renascimento até aos
nossos dias. Conta com a participação
das principais classes de conjunto do
CMB – Orquestra Sinfónica, Orquestra de
Sopros, Orquestra de Cordas, Orquestra
Juvenil e Grande Coro. Com uma comunidade educativa de cerca de 500 alunos,
o Conservatório de Música de Barcelos
procura formar e educar pessoas de todas
as idades, cultivando talentos e criando um
património de experiências musicais.
For the fourth consecutive year, Conservatório
de Música de Barcelos invites every one to
participate in the year-end concert. “A Música
de Fio a Pavio” is a sizeable project (about 300
students) with a comprehensive programme
that comprises music from the Renaissance
to the present day, with the participation of
the main ensembles of CMB – Symphony
Orchestra, Wind Orchestra, String Orchestra,
Youth Orchestra and Large Choir.
With approximately 500 students, Barcelos
Conservatory seeks to train and educate
people of all ages, cultivating talents and creating a heritage of musical experiences.
€5
Promotor: Conservatório
de Música de Barcelos
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03 Jul Seg/Mon ∙ 21:00 Sala Suggia

04 Jul Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Concerto Escolar

Joana Almeida

Academia de Música de Costa Cabral
Concerto de Encerramento do IV Estágio
das Orquestras Infantis e Juvenis

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Fado
Prémio Novos Talentos Ageas

Fernando Marinho direcção musical
Luís Carvalhoso maestro assistente
Programa a anunciar
Jovens músicos oriundos de várias academias, conservatórios e escolas de música
são convidados a participar num estágio
intensivo de uma semana sob a orientação
dos professores da Academia de Música
de Costa Cabral e do maestro convidado
Fernando Marinho, que faz parte deste
projecto desde a sua criação. O resultado
dos anos anteriores tem sido arrebatador
e estimulante para os jovens que acabam
por aperfeiçoar e consolidar todos os seus
conhecimentos musicais num trabalho de
grupo fantástico.
Young musicians from various academies,
conservatories and music schools are invited to
participate in an intensive one-week internship
under the guidance of teachers from Academia
de Música de Costa Cabral and its guest conductor Fernando Marinho, who has been part of this
project since the beginning. The outcome of
previous years has been overwhelming and stimulating for young people who end up perfecting
and consolidating their musical knowledge in an
amazing teamwork environment.
€7
Promotor: Academia de
Música de Costa Cabral

Joana Almeida foi vencedora do 2º Grande
Prémio Nacional do Fado da RTP 1 com
apenas 17 anos, em 2015. Participou no
Caixa Alfama e no Caixa Ribeira e em
actividades culturais do Museu do Fado,
integrando o elenco que homenageou a
fadista Maria Severa. Natural de Felgueiras,
os estudos levaram-na para Lisboa onde
cantou nas casas típicas de fado, no Bairro
Alto e em Alfama. Joana Almeida transmite emoções e sentimentos a cada verso
cantado, com uma capacidade de interpretação simples mas também muito contagiante. Apresenta na Sala 2 um repertório
que revisita alguns dos nomes mais importantes da história do fado, sejam eles os
intérpretes, os poetas ou os compositores.
Joana Almeida won the 2nd National Fado
Prize RTP 1 when she was only 17 years old, in
2015. She participated in the fado festivals
Caixa Alfama and Caixa Ribeira and in other
cultural activities at Museu do Fado (Fado
Museum), integrating the cast that paid tribute
to the late fado singer Maria Severa. Born in
Felgueiras, her studies took her to Lisbon where
she began singing in the typical Casas de Fado
(fado houses), in Bairro Alto and Alfama. Joana
Almeida conveys true emotions in every verse,
with a simple and appealing sense of interpretation. At Sala 2 she will be performing a repertoire that revisits some of the most important
names in the history of fado, whether they are
interpreters, poets or composers.
€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

04 Jul Ter/Tue ∙ 21:30 Sala Suggia

Escola de Música
de Esposende

06 Jul Qui/Thu

Banda Sinfónica Portuguesa

Nas comemorações dos 30 anos de vida, a
Escola de Música de Esposende apresenta-se em concerto com os seus alunos
e professores, recordando os projectos
artísticos marcantes da sua história e apresentando ao público o que de melhor é feito
dentro da escola.
A interpretação estará a cargo do Coro
de Pequenos Cantores de Esposende,
Coro Ars Vocalis, Orquestras de Cordas,
Guitarras e Bandolins, Coros das turmas
de Ensino Articulado e professores.
Escola de Música de Esposende is celebrating
its 30 years of existence in a concert with its
students and teachers, recalling the outstanding
artistic projects that originated there and showing the audience the very best it has to offer.
The interpretation will be in charge of Coro de
Pequenos Cantores de Esposende (Children’s
Choir of Esposende), Coro Ars Vocalis, Strings,
Guitars and Mandolins Orchestras and Choirs.
€5
Promotor: Escola de
Música de Esposende

05 Jul Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Academia de Música
de Vilar do Paraíso

06 Jul Qui/Thu ∙ 22:00

Fugly

Indie Rock

Francisco Ferreira direcção musical
Henk van Twillert saxofone barítono
Chiel Meijering electrónica
Luís Carvalho Chiaroscuro – Três
esquissos para banda sinfónica
Chiel Meijering Transmutes, para banda
sinfónica, saxofone barítono e electrónica
(estreia mundial)
Nelson Jesus Porto de Saudades
–
Oliver Waespi Out of Earth
A Banda Sinfónica Portuguesa estreia a obra
Transmutes do holandês Chiel Meijering,
contando com a participação do próprio
compositor e do reconhecido saxofonista
Henk van Twillert. Chiaroscuro de Luís
Carvalho é uma obra eminentemente
abstracta, cujo título se refere a uma técnica
renascentista caracterizada pelos contrastes entre luz e sombra. Porto de Saudades
de Nelson Jesus retrata situações, citações
e lugares do Porto. A segunda parte do
concerto é inteiramente preenchida pela
majestosa obra de Oliver Waespi, uma
exploração musical dos mitos da Criação na
obra Metamorfoses de Ovídio.

Banda Sinfónica Portuguesa premieres the
piece Transmutes by Chiel Meijering, featuring the acclaimed Dutch composer and the
renowned saxophonist Henk van Twillert. Luís
Carvalho’s Chiaroscuro is an eminently abstract
work whose title refers to a Renaissance technique characterized by the contrasts between
light and shadow. Porto de Saudades, by
Nelson Jesus, reflects the composer’s longing
for the city and the Northern region of Portugal,
depicting some situations, quotes and places in
Porto throughout the piece. The second part of
the concert is entirely dedicated to the majestic
work of Oliver Waespi, a musical exploration of
the Creation myths in Ovid’s Metamorphoses.

07 Jul Sex/Fri ∙ 22:00

Antonio Novaes
World/Jazz/Carimbó

€ 10 · Premium € 12
Apoio: Santa Casa da Misericórdia do Porto

08 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00

Miami Flu

Indie Psych Rock

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

07 Jul Sex/Fri ∙ 21:00 Sala Suggia

Prémio Suggia
Sinfónica Fora de Série
5º Prémio Internacional Suggia/ Fundação Casa da Música
Concerto dedicado ao Centenário do Conservatório
de Música do Porto

Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
3 finalistas a anunciar violoncelo
Concertos para violoncelo e orquestra a anunciar
De dois em dois anos a Casa da Música e a cidade do Porto
transformam-se numa espécie de capital do violoncelo,
acolhendo as mais promissoras estrelas do chamado instrumento luxuriante que concorrem ao Prémio Internacional
Suggia/Casa da Música em representação das mais prestigiadas escolas e conservatórios superiores da Europa.
Após as provas eliminatórias disputadas em recitais na Sala
2, três finalistas disputam o almejado prémio num concerto
com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. Esta
final tem sido dirigida por maestros cujo instrumento de
formação foi o violoncelo, não sendo excepção o caso do
maestro português Pedro Neves.

€ 16 · Premium € 18
Jovem -50%
Professores e estudantes
de música -50%
Cartão Amigo -25%
Cartão BPI -20%
Sénior -15%
Jantar+Concerto
disponível (acresce € 17,5
ao preço do concerto)

Every two years Casa da Música and the city of Porto transform
into a kind of cello capital, welcoming the most promising stars of
this luxuriant instrument that are competing for the International
Suggia/Casa da Música Award in representation of the most
prestigious schools and conservatories in Europe.
After the qualifying rounds with recitals at Sala 2, three finalists
will compete for the final award in a concert with Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música. This final round is
always directed by conductors who studied the cello, like the
Portuguese Pedro Neves.

Mecenas PRÉMIO SUGGIA

APOIO INSTITUCIONAL
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08 Jul Sáb/Sat ∙ 10:00–18:00 Vários Espaços

Maratona de Violoncelistas

Serviço Educativo ∙ Maratona de recitais de violoncelo
com alunos das escolas vocacionais

Será porque tem alma dentro, mas um
só violoncelo, com o seu timbre grave e
aveludado, enche uma sala. Mas queremos
muitos, por diferentes espaços da Casa.
Pelo quarto ano consecutivo, e em homenagem a Guilhermina Suggia, violoncelistas
de todo o país participam numa maratona
musical votada a um instrumento que pede
para ser tocado junto ao corpo.

With its deep and velvety timbre, one cello can
fill up an entire room. Maybe it’s because it has a
soul inside. But we want several cellos, in different spaces of the building. For the fourth consecutive year, and in honor of Guilhermina Suggia,
cellists from around the country participate in a
musical marathon devoted to an instrument that
asks to be played against our bodies.
€ 1,5

09 Jul Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

Concerto de Fim
de Ano Lectivo

11 Jul Ter/Tue – 14 Jul Sex/Fri ∙ 21:30

II EurSax – Congresso
Europeu de Saxofone

Academia A Pauta: 20 anos a educar
através da música

11 Jul · Sala Suggia
O Saxofone no Jazz

É o momento de apresentar o resultado final
de um ano de aprendizagem, e os artistas
principais são os pequenos instrumentistas.
A Academia A Pauta celebra os seus 20
anos apresentando as classes de violino
e violoncelo, num espectáculo cheio de
alegria, rigor e qualidade, com a participação de ex-alunos da escola. A Academia
tem tido um papel relevante no ensino
instrumental, baseando-se na filosofia de
Shinichi Suzuki, que considera todas as
crianças capazes de aprender um instrumento musical. Contando actualmente com
mais de 100 jovens instrumentistas, com
idades compreendidas entre os dois anos e
meio e os 18 anos, oferece cursos de violino,
violoncelo e canto, assim como cursos específicos para adultos.

12 Jul · Sala Suggia
O Saxofone a solo com
Orquestra Sinfónica

It’s time to present the outcome of a year of
learning, and the main artists are the small
instrumentalists. Academia A Pauta celebrates
its 20th anniversary with its violin and cello
classes in a concert filled with joy, rigor and quality, with the participation of the school’s alumni.
The Academia has played a significant role in
instrumental teaching, based on the philosophy
of Shinichi Suzuki, which considers all children
capable of learning a musical instrument. With
more than 100 young instrumentalists between
the ages of 2 and a half and 18 years old, it offers
courses in violin, cello and singing, as well as
specific courses for adults.
€ 12 · € 6 <18 anos
Cartão Amigo -25%
Promotor: Academia A Pauta

14 Jul Sex/Fri ∙ 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

Diogo Aranha, Ana Pinhal, Joaquim Macedo

13 Jul · Sala 2
O Saxofone a solo com Ensemble de
Música Contemporânea e Percussão
14 Jul · Sala Suggia
O Saxofone a solo com Banda Sinfónica
Motivado pela celebração dos 200
anos do nascimento de Adolphe Sax, o
I Congresso Europeu de Saxofone teve
lugar em Ciudad Real, Espanha, em Maio
de 2014, organizado pela Associação
Espanhola de Saxofonistas. Os principais
objectivos do EurSax são a partilha de
conhecimentos pedagógicos entre escolas
europeias, a investigação musicológica
e industrial acerca do instrumento, bem
como a promoção da nova composição
contemporânea para saxofone. A organização portuguesa, no Porto, através da APS
– Associação Portuguesa do Saxofone, foi
a escolhida para albergar o II EurSax.
Motivated by the 200th anniversary of
the birth of Adolphe Sax, the 1st European
Saxophone Congress took place in Ciudad
Real, Spain, in May 2014, organized by the
Association of Spanish Saxophonists. The main
goals of EurSax are the sharing of pedagogical knowledge between European schools,
musicological and industrial research on the
instrument, as well as the promotion of new
contemporary compositions for saxophone.
The Portuguese organization, in Porto, through
the APS – Associação Portuguesa do Saxofone
(Portuguese Saxophone Association), was
chosen to host the II EurSax.

12 Jul Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Curso de Música
Silva Monteiro

13 Jul Qui/Thu ∙ 22:00
As noites de fado estão de regresso ao
Restaurante Casa da Música, com a
presença de três intérpretes de qualidade
reconhecida. Diogo Aranha, o anfitrião, é
natural do Porto e presença habitual nas
mais consagradas casas de fado do país.
O palco é partilhado com a portuense Ana
Pinhal, que integra o projecto Fado Violado, e
com Joaquim Macedo, que traz ao fado toda
a sua sensibilidade, expressão e identidade.
Fado returns to Restaurante Casa da Música
with three renowned interpreters. Diogo
Aranha, the host of the evening, will share the
stage with another singer from Porto, Ana
Pinhal, who is also part of the Fado Violado
project, and Joaquim Macedo, with his unique
sensitivity, expression and identity.

Zé Vito
Cantautor

14 Jul Sex/Fri ∙ 22:00

MPBossa – André Rio,
Roberto Menescal e
Luciano Magno
MPB/Bossa Nova

€ 35 (inclui jantar)

15 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00

Empathia Jazz Duo
Jazz Pop Vocal

Bilhete EurSax € 30
Sala Suggia: 1ª Plateia € 12 · 2ª Plateia € 10
Sala 2: € 12
Promotor: APS – Associação Portuguesa do Saxofone

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry
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14 Jul Sex/Fri ∙ 22:00 Praça Dr. José Vieira de Carvalho, Maia

Maia Symphonic
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
Dmitri Chostakovitch Abertura Festiva
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Alberto Ginastera Suite Estancia
Antonín Dvořák Danças Eslavas 1, 2 e 8
Manuel de Falla Dança Ritual do Fogo
Luís de Freitas Branco Fandango
A Maia volta a receber a Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música num concerto festivo oferecido à cidade.
As Danças Polovtsianas desvendam um universo musical
de grande exotismo, alternando danças de rapazes com
danças de raparigas numa disputa que leva a orquestra
a níveis de virtuosismo exuberantes. Atravessando um
oceano, chega-nos a música de Alberto Ginastera, um dos
nomes incontornáveis da música latino-americana e que
faz uma homenagem aos gaúchos e a um estilo de vida
em vias de extinção. O contagiante Fandango de Freitas
Branco, com a sonoridade típica das castanholas, encerra
o concerto com um convite à dança.
Maia will once again welcome Orquestra Sinfónica do Porto Casa
da Música for a festive concert offered to the city. The Polovtsian
Dances unveil a greatly exotic musical universe, alternating the
dances of the boys and the dances of the maidens in a dispute
that takes the orchestra to the highest degrees of exuberant
virtuosity. The music of Alberto Ginastera, one of the most important names in Latin American music, crosses the ocean to pay
tribute to the gauchos and their endangered lifestyle. The enthusiasm of Fandango, by Freitas Branco, with the typical sound of
the castanets, ends the concert with an invitation to dance.
ENTRADA LIVRE

co-produção
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16 Jul Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

17 Jul Seg/Mon ∙ 21:00 Sala Suggia

Sonópolis

Concerto Final
Academia Valentim
de Carvalho

Serviço Educativo ∙ Concertos para Todos*

“One Hit Wonders”

Música é emoção, aliás muitas emoções,
das mais simples às mais complexas. No
caso deste concerto, “One Hit Wonders” da
Academia de Música Valentim de Carvalho
do Porto, estão garantidas a alegria, o
entusiasmo, o bom-humor, a sensação
de pertença e partilha. Os concertos da
escola são uma celebração não só para
quem toca mas também para quem assiste.
Neste espectáculo, o mote é dado por um
conjunto de “One Hit Wonders”, temas
que ficaram para a história e ainda hoje
lembramos. Vamos divertir-nos e cantar os
refrões, ou quem sabe temas completos,
de músicas que deixam saudade.
Tim Steiner e Sam Mason interpretação
Curso de Formação de Animadores
Musicais + Comunidades interpretação
A cidade gosta de si própria, celebrando
‑se num palco cheio. Sob este conceito,
Sonópolis reúne comunidades e gerações,
culturas e estéticas, músicos amadores e
profissionais. É o espectáculo da diversidade, surgido de vários projectos artísticos,
sociais ou formativos por nós realizados ao
longo do ano.

The city is in love with itself and celebrates
this passion on a crowded stage. Under this
concept, Sonópolis brings together communities and generations, cultures and aesthetics,
amateur and professional musicians. It is a
performance of diversity that emerges from
various artistic, social and educational projects
that we develop throughout the year.
Entrada Livre
*Espectáculos destinados a famílias e público geral
que cruzam a música com outras linguagens de palco

Music is emotion, in fact many emotions, from
the simplest to the most complex. In this
concert of Academia de Música Valentim de
Carvalho in Porto – “One Hit Wonders” – the
joy, the enthusiasm, the good humor, and the
sense of belonging and sharing are guaranteed.
School concerts are a celebration not only for
those on stage but also for the audience. In
this performance, the motto is given by a set of
“One Hit Wonders”, songs that made history and
that we still remember today. Let’s have fun and
sing the choruses, or perhaps entire songs that
we miss so much.
€ 10
Promotor: Academia
Valentim de Carvalho

18 Jul Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Combo Prémio
Jovens Músicos

05 Jul Seg/Mon ∙ ESGOTADO
18 Jul Ter/Tue ∙ 21:30 Sala Suggia

Salvador Sobral

Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Jazz
Prémio Novos Talentos Ageas
João Barradas acordeão
Ricardo Marques contrabaixo
Guilherme Melo bateria
Eduardo Cardinho vibrafone
Gonçalo Melo guitarra
António Fernandes guitarra
Entre as várias categorias a concurso no
Prémio Jovens Músicos 2016, o jazz esteve
representado com a categoria Jazz Combo,
na qual foi vencedor o grupo Home liderado
pelo virtuoso do acordeão João Barradas –
um músico que está a conquistar também
os palcos à escala global, tendo vencido
inúmeros concursos internacionais tanto
na área da música erudita como na do
jazz. Grava para a editora nova-iorquina
Inner Circle Music e tem colaborado com
diversos músicos de renome. Todos os
restantes membros do grupo são licenciados em jazz pelas Escolas Superiores de
Música do Porto e de Lisboa, sendo vários
os que têm conquistado prémios e gravado
álbuns em nome próprio.
Among the various categories in the Young
Musicians Award 2016 competition, jazz was
represented with the Jazz Combo category.
The group Home was the winner, led by the
virtuoso accordionist João Barradas – a
musician who is also conquering stages on a
global scale winning numerous international
competitions in classical and jazz music. He
has recorded for the New York-based label
Inner Circle Music and collaborated with
several renowned musicians. All the other
members of the group studied jazz at Porto and
Lisbon Colleges of Music and many of them
have already released their own albums and
won several awards.
€ 10
Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)

Antes de “Amar pelos Dois”, canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção de
2017, Salvador Sobral já espalhava amor
por muitos palcos nacionais e internacionais. Excuse Me é o seu disco de estreia e
não precisa de pedir licença no que toca
ao talento musical e performativo. Numa
viagem que principia no jazz, Salvador
Sobral revela influências da bossa nova e
das doces sonoridades da América Latina
e uma capacidade de interpretação inesperada, única e arrebatadora.

Before “Amar pelos Dois”, the song that won
the Eurovision Song Contest in 2017, Salvador
Sobral was already spreading love in several
national and international stages. Excuse Me is
his debut album and makes no excuses in terms
of musical and performative talent. In a journey
that begins with jazz, Salvador Sobral shows his
influences of bossa nova and the sweet sonorities of Latin America as well as an unexpected,
unique and overwhelming interpretation.
€ 25
Cartão Amigo -25%
Promotor: Sons em Trânsito

19 Jul Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Quarteto de
Clarinetes e Quinteto
de Metais do
Conservatório
do Vale do Sousa

22 Jul Sáb/Sat ∙ 21:30 Sala Suggia

23 Jul Dom/Sun ∙ 18:00 Sala Suggia

Manhattan Transfer

Concurso Internacional
Santa Cecília

25 Jul Ter/Tue ∙ 19:30 Sala 2

Concerto de Laureados do Folefest
Fim de Tarde ∙ Novos Valores do Acordeão

Orquestra Filarmónica Portuguesa
Osvaldo Ferreira direcção musical
3 Concertos para piano e orquestra
Provas finais com orquestra e entrega
de prémios

20 Jul Qui/Thu ∙ 22:00

Me for Queen
Cantautora/Piano

21 Jul Sex/Fri ∙ 22:00

Kiko
Fado

Formado em 1969 em Nova Iorque,
Manhattan Transfer é um dos grupos
vocais mais famosos do mundo, conhecido pela diversidade de géneros a que se
entrega: do swing e standards americanos
à música brasileira, passando pela pop e
pelo rhythm and blues. A sua importância
transparece nos vários Grammys que já
ganhou desde os anos 80, nas mais diversas categorias. Foi aliás o primeiro grupo
de sempre a conquistar este prémio em
categorias de jazz e pop no mesmo ano.

Formed in 1969 in New York, Manhattan
Transfer is one of the most famous vocal
groups in the world, known for its diversity of
genres: from swing and American standards to
Brazilian music, pop and rhythm and blues. Its
importance is evident in the various Grammys
the group has won since the 80s in the most
diverse categories. They were the first group
ever to win this award in the jazz and pop categories in the same year.
€ 40

Ao longo de uma semana, a Casa da
Música acolhe as provas do 19º Concurso
Internacional Santa Cecília, transformandose na capital do piano para dezenas de
pianistas de todo o mundo. Os três pianistas
apurados para a final interpretam uma
obra do repertório concertante e serão
acompanhados pela Orquestra Filarmónica
Portuguesa sob a direcção do maestro
Osvaldo Ferreira. O concerto inclui a cerimónia de atribuição de prémios, durante a qual
será anunciado o vencedor.

Stormy Duo
Pedro Gonçalves fagote
Inês Vaz acordeão

Duo Cygnus
Catarina Bastos violino
Fernando Brites acordeão

For an entire week, Casa da Música will host
the 19th Santa Cecilia International Piano
Competition becoming the piano capital for
dozens of pianists from around the world. The
three finalists will perform a work from the
concertante repertoire accompanied by
Orquestra Filarmónica Portuguesa. The concert
includes the award ceremony in which the
winner will be announced.

O Folefest tem tido um papel crucial na
divulgação do acordeão erudito, através
de um concurso e de um festival que
têm dado a conhecer instrumentistas
e repertório de qualidade excepcional.
A música de câmara é uma das suas
grandes apostas, resultando numa
crescente integração do acordeão no
meio artístico. Neste regresso à Casa da
Música, o Folefest apresenta dois duos
premiados nas duas últimas edições
do concurso, que juntam o acordeão ao
fagote e ao violino.

The Folefest has played a crucial role in the
dissemination of the classical accordion
through a competition and a festival featuring
instrumentalists and repertoire of exceptional
quality. Chamber music is one of its greatest
components and a crucial element in the
integration of the accordion in the artistic
milieu. Folefest returns to Casa da Música to
presents two award-winning duos from the
last two editions of the competition joining the
accordion with the bassoon and the violin.

€ 10

€8

Jantar+Concerto disponível
(acresce € 17,5 ao preço do concerto)
Promotor: Incubadora d’Artes

22 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00

Paraguaii
Pop/Rock

O CAFÉ é o novo ponto de encontro das pessoas que procuram convívio,
boa música e relacionar‑se com a Casa e os músicos que por ela passam.
O palco privilegia os artistas emergentes e os que exploram áreas menos
conhecidas da música. É ainda o lugar privilegiado para o contacto do
público com os seus artistas preferidos, que ali podem ser encontrados,
com frequência, ao longo do período em que permanecem na Casa da
Música para ensaios e concertos. O CAFÉ oferece um serviço de cafetaria e bar atractivos, com preços acessíveis e conforto para qualquer
refeição ao longo do dia.

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

The CAFÉ is the new meeting point for those who are looking to socialise, listen to good music and enjoy connecting with Casa da Música
and the musicians that visit us. Its stage favours emerging artists
and those who venture into lesser-known areas of music. It is also a
privileged place for meeting the artists where the public may find
them frequently throughout the period in which they remain in Casa
ad Música for rehearsals and concerts. The CAFÉ offers an appealing
cafeteria and bar service with affordable prices and a comfortable
spot for any meal of the day.

26 Jul Qua/Wed ∙ 21:30 Sala Suggia

Visitas Guiadas
Guided Tours

Academia Portuguesa
Concerto Escolar
Academia
de Música de Costa Cabral
de Banda/ Estágio
Concerto de Encerramento do VI Estágio
Nacional – Concerto final Nacional de Orquestra Sinfónica de
Jovens AMCC

A Academia Portuguesa de Banda é uma
escola que tem como principal actividade a formação de maestros de banda.
Destina-se a todos os músicos profissionais ou amadores que se sintam motivados
ou fascinados pela arte de dirigir. Este
concerto pretende dar continuidade a todo
o trabalho desenvolvido, apresentando o
resultado do estágio.
Academia Portuguesa de Banda is a school
whose main activity is the training of band
conductors. It is intended for all professional or
amateur musicians who feel motivated or fascinated by the art of conducting. This concert
was planned to give continuity to all the work
developed, presenting the result of the stage.
€ 10
Promotor: Academia
Portuguesa de Bandas

01 JUN – 30 SET
PT 11:00, 14:30 e 16:00
ENG 10:00, 11:00, 16:00 and 17:00
€ 7,5 Pessoa · Person
Entrada livre para crianças com menos
de 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete · Free entry
for children under 12 accompanied
by a ticket-holding adult

Visitas com marcação · Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas
com horário a fixar previamente
(Inglês, Francês, Espanhol, Italiano
e Português) · Groups from 15 people
with prior booking (English, French,
Spanish, Italian and Portuguese)

28 Jul Sex/Fri ∙ 21:30 Sala Suggia

26 Jul Qua/Wed ∙ 21:30 Esplanada

Classe de
Improvisação
do Conservatório
do Vale do Sousa

Luís Carvalho direcção musical
Bernardo Soares piano
Duarte Pestana/Luís Carvalho Arco-Íris
Sergei Rachmaninoff Concerto para
piano e orquestra nº 2, op. 18
Gustav Holst Os Planetas, op. 32
A Academia de Música de Costa Cabral
encerra o ano lectivo 2016/2017 com um
programa sinfónico exigente. Sob a orientação do prestigiado maestro portuense
Luís Carvalho, os jovens instrumentistas
apresentam obras de Holst e Rachmaninoff
que são verdadeiros ícones do repertório
da música sinfónica. O pianista e professor
da AMCC Bernardo Soares coloca em
palco toda a sua energia e expressividade
na interpretação de um cânone do repertório concertístico. A obra do compositor
português Duarte Pestana, numa versão
arranjada pelo próprio maestro convidado,
abre o programa com o intuito de lhe dar
todas as cores que dele se espera.
As in previous years, Academia de Música de
Costa Cabral ends the school year 2016/2017
with a magnificent symphonic programme at
the highest level. Under the direction of guest
conductor Luís Carvalho, renowned figure
in the Portuguese music scene, the young
instrumentalists of the orchestra will have the
arduous task of performing pieces by Holst
and Rachmaninoff, which are true icons of the
symphonic music repertoire. The pianist and
teacher of AMCC Bernardo Soares releases
all his energy and expressivity onstage in the
interpretation of a canon of the concerto repertoire. The work of the Portuguese composer
Duarte Pestana, in a version arranged by
the guest conductor himself, opens the
programme with the intention of painting it with
all the colours we are expecting to see.

27 Jul Qui/Thu ∙ 22:00

Jards Macalé
Cantautor

28 Jul Sex/Fri ∙ 22:00

Palmiers
Indie Rock

29 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00

Orquestra Fina
Pop

€7
Promotor: Academia de
Música de Costa Cabral
Mecenas das visitas guiadas

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry
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29 Jul Sáb/Sat + 30 Jul Dom/Sun ∙ 15:00 Praça Sala Suggia

Encontro
de Bandas
Filarmónicas
29 Jul
Banda Musical de São Tiago de Silvalde (Espinho)
Banda de Nespereira (Cinfães)
30 Jul
Banda dos Bombeiros Voluntários de Arrifana
(Santa Maria da Feira)
Sociedade Musical Boa União ∙ Música Nova (Ovar)
Banda Musical de Avintes

O tradicional Encontro de Bandas Filarmónicas regressa
à Casa da Música para saudar o público com um pouco
do ambiente vivido nas grandes romarias que percorrem
o país nesta altura do ano. Começando com a arruada no
exterior do edifício, é no palco da Sala Suggia que ecoará
o melhor do repertório filarmónico. Ao longo de dois
dias, esta é uma oportunidade para se ouvir o trabalho
de algumas formações que levam muito a sério a prática
musical e o ensino de jovens instrumentistas, numa Casa
que se torna também ponto de encontro para as trocas de
experiências entre “músicos filarmónicos”.
The traditional Philharmonic Bands Reunion returns to Casa
da Música to greet the audience with the atmosphere of the
great popular festivals that take place throughout the country
this time of year. Starting with the parades outside the building,
the festivities will continue at Sala Suggia with the best of the
philharmonic repertoire. Over two days, you will have the opportunity to hear the work of several bands that take musical practice and the teaching of young instrumentalists very seriously,
in a House (Casa) that as also become a meeting point for the
exchange of experiences between “philharmonic musicians”.

ENTRADA LIVRE
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29 Jul Sáb/Sat ∙ 22:00 Praça Guilhermina Suggia, Matosinhos

Gregory Porter &
Orquestra Sinfónica
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
Gregory Porter voz
A Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música volta a encontrar-se com um dos nomes mais sonantes do jazz mundial, o
inconfundível Gregory Porter. O cantor norte-americano, que
funde elementos de jazz, blues, gospel e soul, recebeu dois
Grammy Awards na categoria de Melhor Álbum de Jazz Vocal,
primeiro com Liquid Spirit em 2014 e mais recentemente com
Take Me to the Alley (2017). Considerados pela DownBeat
como os prováveis standards de jazz do século, os temas de
Gregory Porter ganham contornos sinfónicos nesta colaboração com a Orquestra Sinfónica, em arranjos de W. Friede,
M. Fondse e T. Trapp, explorando as inúmeras possibilidades
expressivas de música fortemente emotiva.
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música gathers once again
with one of the most impressive jazz names in the world, the unique
Gregory Porter. The American singer, who combines elements of
jazz, blues, gospel and soul in his music, won two Grammy Awards
in the category of Best Vocal Jazz Album, first with Liquid Spirit, in
2014, and most recently with Take Me to the Alley (2017). Considered
by DownBeat as the likely jazz standards of the century, Gregory
Porter’s songs gain symphonic outlines in this collaboration with
Orquestra Sinfónica, with arrangements by W. Friede, M. Fondse and
T. Trapp, exploring the countless expressive possibilities of strongly
emotional music.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO
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31 Jul Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

01 Ago Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Orquestra Estágio Gulbenkian

Piano Fest

Concerto de Homenagem a Olga Prats
pelo 65º Aniversário de Carreira
Olga Prats, António Victorino d’Almeida,
Alejandro Oliva,
Sara Vaz, Nuno Marques
e Artur Pizarro piano
A edição de 2017 do Porto Pianofest
arranca com um concerto de homenagem
à pianista Olga Prats, por ocasião dos seus
65 anos de carreira. De gerações distintas, mas unidos pelo percurso partilhado
com a pianista, Artur Pizarro, Alejandro
Oliva, Sara Vaz, Nuno Marques e António
Victorino d’Almeida interpretam o repertório essencial de uma figura incontornável
do piano nacional.
The 2017 edition of Porto Pianofest starts with
a concert honouring the pianist Olga Prats,
celebrating her 65-year career. From different
generations, but united by the path they share
with the pianist, Artur Pizarro, Alejandro Oliva,
Sara Vaz, Nuno Marques and António Victorino
d’Almeida perform the essential repertoire of
one indispensable figure of the national piano.
€ 15

Orquestra Estágio Gulbenkian
Joana Carneiro direcção musical
Richard Wagner Abertura de Os Mestres
Cantores de Nuremberga
P. Tchaikovski Abertura de Romeu e Julieta
Maurice Ravel Shéhérazade
Richard Strauss As aventuras de Till,
o maganão
€8

Com direcção artística de Joana Carneiro,
o Estágio Gulbenkian para Orquestra
promove uma experiência orquestral de
elevado nível técnico-artístico entre a
comunidade de jovens instrumentistas
portugueses ou residentes em Portugal,
facilitando a transição entre a fase final
da vida académica e a entrada no mundo
das orquestras profissionais. O programa
inicia-se com a abertura daquela que é uma
das óperas mais interpretadas e conhecidas de Wagner, Os Mestres Cantores de
Nuremberga. A fantasia invade o concerto
com a abertura de Romeu e Julieta de
Tchaikovski, uma partitura onde o compositor retrata as poderosas emoções de um
amor amaldiçoado que desafia a morte. O
fascínio de Ravel pela heroína e narradora
de As Mil e Uma Noites levou-o a compor
Shéhérazade, uma obra onde se depreende
também a influência do compositor russo
Rimski-Korsakoff. O concerto termina com
o humor que domina a partitura de Richard
Strauss, descrevendo as desventuras de
um tratante chamado Till.

With the artistic direction of Joana Carneiro,
Gulbenkian Orchestra Course promotes
an orchestral experience with a high technical-artistic level among the community of
young instrumentalists – either Portuguese or
residing in Portugal – facilitating their transition
between the final stage of academic life and
entering the world of professional orchestras.
The programme begins with the overture of one
of Wagner’s most interpreted and well-known
operas, The Mastersingers of Nuremberg.
Fantasy invades the concert with the overture
of Tchaikovsky’s Romeo and Juliet, a score that
portrays the powerful emotions of a cursed
love that defies death. Ravel’s fascination with
the heroine and narrator of The Thousand and
One Nights led him to compose Shéhérazade,
a work that also evidences the influence of
the Russian composer Rimski-Korsakov. The
concert ends with the humor that dominates
the score of Richard Strauss, describing the
misadventures of a prankster named Till.

Cartão Amigo -25%

05 Ago Sáb/Sat ∙ 21:30 Sala Suggia

29 Ago Ter/Tue ∙ 19:30 Sala Suggia

9º Estágio D’Ouro –
Concerto final

Jovem Orquestra
Portuguesa

Rafa Agulló Albors direcção musical

Pedro Carneiro direcção e marimba
Maria Diz oboé
Telmo Costa clarinete
Ruben Valério tuba
Beatriz Cortesão harpa
José Trigo contrabaixo

O Estágio D’Ouro nasceu da espontânea
vontade de jovens músicos da Sociedade
Filarmónica de Crestuma. Dirige-se a
instrumentistas de sopro e percussão
interessados em desenvolver as suas
capacidades ao nível do instrumento e
da música de câmara. Pretende também
contribuir para a criação de hábitos de
estudo, motivar a evolução dos músicos
na aprendizagem, e promover a partilha
de experiências individuais e colectivas.
Depois do sucesso das edições anteriores
deste projecto iniciado em 2009, o Estágio
D’Ouro regressa desta vez com a direcção
de Rafa Agulló Albors.
Estágio D’Ouro resulted of the determination of
young musicians from Sociedade Filarmónica
de Crestuma. It is aimed at wind and percussion musicians that wish to develop their skills
regarding the instrument and chamber music.
It contributes to the creation of study habits
and encourages the musicians to evolve
throughout the learning process and share individual and collective experiences. This project
started in 2009 and after the success of previous editions, Estágio D’Ouro returns, this time
under the direction of Rafa Agulló Albors.
€5
Promotor – Sociedade
Filarmónica de Crestuma

Carl Maria von Weber Abertura
Der Freischütz, op. 77
Mariana Vieira obra a anunciar
(antestreia)
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 3
Fundada em 2010 pela Orquestra de
Câmara Portuguesa, a Jovem Orquestra
Portuguesa é a representante de Portugal
na European Federation of National Youth
Orchestras (EFNYO). Aí encontra espaço
para desenvolver e promover os melhores
e mais empenhados jovens instrumentistas,
na Europa e no mundo. Depois da sua estreia
internacional no Festival Kultursummer em
Kassel (2014), interpretou a Sagração da
Primavera na Konzerthaus de Berlim (2015)
e apresentou-se no prestigiante festival
Young Euro Classic, ao qual regressa em
2017. Em 2016 esteve na Roménia, apresentando-se na estância de Sinaia e no Ateneu
Romeno de Bucareste.
Founded in 2010 by Orquestra de Câmara
Portuguesa, Jovem Orquestra Portuguesa is
the representative of Portugal in the European
Federation of National Youth Orchestras
(EFNYO). There it finds the space to mature
and promote the best and most committed
young instrumentalists, in Europe and in
the world. After its international debut at
the Kultursummer Festival in Kassel (2014),
JOP performed The Rite of Spring at Berlin
Konzerthaus (2015) and participated in the
prestigious Young Euro Classic festival, where
it returns in 2017. In 2016, JOP visited Romania
and performed at the Sinaia resort and at the
Romanian Athenaeum in Bucharest.
€ 10
Parceria/Promotor: JOP/OCP

03 Ago Qui/Thu ∙ 22:00

11 Ago Sex/Fri ∙ 22:00

19 Ago Sáb/Sat ∙ 22:00

31 Ago Qui/Thu ∙ 22:00

07 Set Qui/Thu ∙ 22:00

14 Set Qui/Thu ∙ 22:00

Jazz

Cantautor

Cantautor

Indie Rock

Jazz

Jazz

Roque

We Find You

S. Pedro

Little Orange

Joana Machado

Postcard Brass Band

24 Ago Sex/Fri ∙ 22:00
04 Ago Sex/Fri ∙ 22:00

12 Ago Sáb/Sat ∙ 22:00

01 Set Sex/Fri ∙ 22:00

08 Set Sex/Fri ∙ 22:00

15 Set Sex/Fri ∙ 22:00

Pop

2nd Floor

Demian Cabaud
Quarteto

Indie Rock

Jazz

Música Portuguesa

Cantautor

Música Tradicional Portuguesa

05 Ago Sáb/Sat ∙ 22:00

17 Ago Qui/Thu ∙ 22:00

25 Ago Sex/Fri ∙ 22:00

02 Set Sáb/Sat ∙ 22:00

09 Set Sáb/Sat ∙ 22:00

16 Set Sáb/Sat ∙ 22:00

Jazz Vocal

Jazz

World/Morna

Pop

Cantautor

Indie Rock

Golden Slumbers

Aga Kiepuszewska

Jeff Davis Trio

Renato Mont

Ela Vaz

António Mão de Ferro

Edu Mundo

JP Simões

18 Ago Sex/Fri ∙ 22:00
10 Ago Qui/Thu ∙ 22:00

Uma Coisa em Forma
de Assim

26 Ago Sáb/Sat ∙ 22:00

Blues

World Music

Pop

Buda Power Blues

Captain Boy

PALCO SUPER BOCK
Entrada Livre / Free Entry

Da Cor da Madeira

Lítera

01 Set Sex/Fri ∙ 21:00 Sala Suggia

Orquestra XXI

02 Set Sáb/Sat ∙ 18:00 Sala Suggia

Concerto de Encerramento do Festival BSP Júnior

Artur Pizarro piano
Dinis Sousa direcção musical
J. Brahms Concerto para piano
e orquestra nº 1, op.15
–
A. Dvořák Sinfonia nº 8, op.88
Para o seu regresso à Casa da Música, a
Orquestra XXI convidou o pianista Artur
Pizarro a interpretar um dos mais emblemáticos concertos para piano e orquestra.
O primeiro concerto de Brahms surgiu
enquanto o compositor trabalhava na
sua primeira sinfonia, e o resultado é uma
obra verdadeiramente sinfónica em que
o piano e a orquestra convivem em plano
igual. Depois desta obra dramática, a
Orquestra XXI fecha o programa com a
radiante 8ª Sinfonia de Dvořák.
On its return to Casa da Música, Orquestra XXI
invited the pianist Artur Pizarro to perform one
of the most emblematic concertos for piano
and orchestra. Brahms’ first concerto was
written as the composer worked on his first
symphony, and the result is a truly symphonic
work in which the piano and the orchestra
coexist on an equal plane. After this dramatic
piece, Orquestra XXI ends the program with
Dvořák’s radiant 8th Symphony.
€ 15

1ª Parte
Orquestra Júnior
Francisco Ferreira direcção musical
Jorge Salgueiro Abertura para o Gil
Gustav Holst 2ª Suite para banda militar
Alfred Reed 1ª Suite para banda
2ª Parte
Orquestra Sénior
Alex Schillings direcção musical
Jean Absil Roumaniana
Alexandre Kosmicki Fantasmagorie
John Mackey Redline Tango

O concerto de encerramento do Festival
BSP Júnior, promovido pela Banda
Sinfónica Portuguesa, é o culminar de uma
semana intensa de trabalho na qual os
jovens instrumentistas tiveram a oportunidade de trabalhar com professores
nacionais e internacionais em workshops,
masterclasses, ensaios de naipe e
orquestra. O programa inicia-se com uma
abertura escrita por Jorge Salgueiro a
pretexto da EXPO’98 e passa por obras
incontornáveis para banda como as suites
de Gustav Holst e Alfred Reed. O concerto
termina com a primeira obra de John
Mackey escrita para banda que nos remete
para um dos estilos de música e de dança
mais sensuais do mundo, o tango.

The final concert of Festival BSP Júnior,
promoted by Banda Sinfónica Portuguesa, is
the culmination of an intense week in which the
young instrumentalists have had the opportunity
to work with national and international teachers
in workshops, masterclasses, and rehearsals
with the entire orchestra or with a specific
orchestra section. The programme begins
with an overture byJorges Salgueiro written for
EXPO’98 and goes through essential works for
band such as Gustav Holst and Alfred Reed’s
suites. The concert ends with John Mackey’s
first work, written for band, with one of the world’s
most sensual music and dance forms, tango.
€ 10 · Premium € 12

60

SET 2017

08 Set Sex/Fri ∙ 22:00 Avenida dos Aliados

Concertos
na Avenida
Mão Morta & Remix Ensemble
Casa da Música
Pedro Neves direcção musical
Temas dos Mão Morta com arranjos de Telmo Marques
Depois do sucesso absoluto que foi a digressão nacional deste
projecto, o Remix Ensemble reencontra-se com os Mão Morta
num mesmo palco, desta vez na Avenida dos Aliados, para um
concerto oferecido à cidade. Os arranjos originais de Telmo
Marques percorrem a discografia da banda mais icónica do
circuito alternativo do rock nacional, juntando na perfeição
linguagens aparentemente tão diversas. Desde os já clássicos “Facas em Sangue”, “Berlim” e “Destilo ódio” até aos mais
recentes “Pássaros a esvoaçar”, “Tiago Capitão” e “Hipnose de
Suicídio”, o alinhamento é uma viagem pelos universos sugestivos da lírica de Adolfo Luxúria Canibal.
Este concerto é realizado com a colaboração do Theatro Circo.
After the resounding success of this project’s national tour, Remix
Ensemble reunites with Mão Morta, sharing the stage of Aliados Avenue
in a free concert for the whole city. The original arrangements by Telmo
Marques go over the entire discography of the most iconic Portuguese
alternative rock band, in a perfect combination of languages that are
apparently very diverse. From the classics “Facas em Sangue”, “Berlim”
and “Destilo ódio” to the most recent “Pássaros a esvoaçar”, “Tiago
Capitão” and “Hipnose de Suicídio”, the musical set is a journey through
the imaginative universes of Adolfo Luxúria Canibal.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO

62

SET 2017

09 Set Sáb/Sat ∙ 22:00 Avenida dos Aliados

Concertos
na Avenida
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

CO-PRODUÇÃO

Jacques Offenbach Abertura de Orfeu nos Infernos
Pietro Mascagni Intermezzo de Cavalleria Rusticana
Edvard Grieg De manhã, de Peer Gynt
Piotr I. Tchaikovski Valsa das flores, de O Quebra-Nozes
Emmanuel Chabrier España
Adolfo Mejía Acuarela
José Pablo Moncayo García Huapango
Joly Braga Santos Dança dos rapazes e raparigas
que enchem o largo, de Alfama
George Gershwin Abertura de Girl Crazy
John Williams Tema de Star Wars

A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com um concerto
ao ar livre preenchido por êxitos inesquecíveis da música
sinfónica. A alegria do Can-can de Offenbach contrasta com
o emocionante Intermezzo de uma das mais célebres óperas
italianas, a Cavalleria Rusticana de Mascagni. Inscrito na
memória colectiva encontra-se também o emblemático solo
de flauta do andamento De Manhã de Grieg, uma evocação do
nascer do dia que se tornou uma das páginas mais conhecidas e sedutoras do repertório orquestral. Várias melodias que
marcaram a história da canção americana e do jazz ouvem-se
na abertura de Gershwin para um dos seus musicais de sucesso
para a Broadway. O brilho das danças latinas de Chabrier, Mejía
e Moncayo concorrem com uma dança característica de Joly
Braga Santos, num programa que encerra com um dos temas
mais emblemáticos do cinema: Star Wars.

Orquestra Sinfónica bids farewell to the summer with an outdoor
concert filled with unforgettable hits of symphonic music. The joy
of Offenbach’s Can-can contrasts with the thrilling Intermezzo of
one of the most celebrated Italian operas, Mascagni’s Cavalleria
Rusticana. Engraved in the collective memory is also the emblematic flute solo from Grieg’s Morning Mood, an evocation of dawn
that has become one of the most famous and seductive pages of
the orchestral repertoire. Several melodies that marked the history
of American song and jazz are heard at Gershwin’s overture to one
of his Broadway musical hits. The intensity of the Latin dances of
Chabrier, Mejía and Moncayo competes with a characteristic dance
by Joly Braga Santos in a program that ends with one of Hollywood’s
most emblematic theme songs: Star Wars.
ENTRADA LIVRE

01 Jun Qui ∙ 20:30

Tablao

Ana Pinhal cante
Catarina Ferreira baile
Francisco Almeida guitarra
Juan de la Fuente percussão
€ 35 (inclui jantar)

23 Jun Sex ∙ 20:00

Jantar de S. João
€ 27,5 p/ pessoa

14 Jul Sex ∙ 20:30

Fado à Mesa
Diogo Aranha, Ana Pinhal
e Joaquim Macedo

20 Jun Ter ∙ 18:30

€ 35 (inclui jantar)

Prova de vinhos

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música
oferece-lhe uma vista inspiradora da cidade. A sala, ampla e
sofisticada, concilia um ambiente propício ao convívio e ao
prazer de uma óptima refeição. O nosso Chef, Artur Gomes,
propõe uma cozinha de estilo muito próprio que combina
simplicidade, imaginação e requinte. O Restaurante oferece
vários tipos de menu e uma carta onde poderá encontrar
pratos premiados em concursos nacionais de gastronomia.
Com uma capacidade máxima de 250 pessoas, a flexibilidade
e singularidade do Restaurante Casa da Música permitem
ainda a realização de eventos particulares e corporativos.

On the top floor of the building, with an inspirational view
of the city sits Restaurant Casa da Música. The ample,
sophisticated room is ideal for a great meal in good company.
Artur Gomes, our Chef, has a style very much of his own
wich combines simplicity, imagination and class. There are
different styles of menu available with several national prize
winning dishes. With a capacity of 250 people, the unique
flexibility of Restaurant Casa da Música can also cater for
private and corporate functions.
restaurante@casadamusica.com · (+351) 220 107 160

Prova+Jantar
Ribafreixo
Enólogo: Paulo Laureano
Região: Alentejo
Vinhos à Prova:
Gáudio Reserva 2013 tinto
Pato Frio Antão Vaz 2016
Gáudio Alvarinho 2016
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

18 Jul Ter ∙ 18:30

Prova de vinhos
Prova +Jantar
Quinta de Paços
Enólogo: Rui Walter Cunha
Região: Vinhos Verdes – Minho
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

Informações Gerais

A28

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.

Francos

M
A1

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

CONS
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ÃO
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R. DA

RO

AV. DE FR
A

H

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.

CONS
TITUIÇ
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DE

Casa
da Música

OU
TU
BR

BOA
VIST
A

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
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Remix, Coro, Ciclo Piano e Sinfónica
(excepto Sinfónica ao Domigo)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 25 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%

Carolina
Michaelis

BUS

M

TAXI

Lapa

M
R. DA

Ciclo Jazz
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%

BOA
VIST
A

Sinfónica ao Domingo
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos

A1

Trindade

M
R. DO CAMPO

R. DE ENTR

Terças Fim de Tarde
e Banda Sinfónica Portuguesa
Não se aplicam descontos

ALEGRE

Cartão Amigo
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são
aplicados em concertos com preço superior
a € 10
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 e 16:00
Inglês 11:00 e 16:00
€ 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 E BILHETEIRA
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após
o seu início.
RESTAURANTE
Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado

Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

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

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

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

CAFÉ
Seg a Dom 09:00–24:00
PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
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

DISCOUNTS
Remix, Coro, Piano SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(except SYMPHONIC ON SUNDAYS)
BPI Client – 20%
< 25 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
Jazz SERIES
BPI Client – 20%
< 25 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under
18 years
Tuesday Evenning anD
Banda Sinfónica Portuguesa
No discounts applicable

GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 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
OPENING HOURS
BUILDING AND TICKET OFFICE
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
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

FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

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

E CAMPOS

Conselho de Fundadores
PORTO

Aliados

M

Como chegar

Onde ficar

PRESIDENTE

CEREALIS, SGPS, S. A.

REVIGRÉS – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

DELOITTE

VICE‑PRESIDENTES

CIN S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

Externato Ribadouro

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

SOLVERDE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS

GRUPO DOUROAZUL

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

DA COSTA VERDE, S. A.

MANVIA S. A.

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

ESTADO PORTUGUÊS

CPCIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,

SONAE SGPS S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

MUNICÍPIO DO PORTO

INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

FUNDAÇÃO EDP

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

OUTROS APOIOS

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

FUNDAÇÃO ADELMAN

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

ACA GROUP

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

MDS

ÁGUAS DO PORTO

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

RAR

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

SDC Investimentos, SGPS, S.A.

Newcoffee

APDL – Administração dos Portos do Douro,

GRUPO VISABEIRA – SGPS, S. A.

Thyssenkrupp – patrono do concertino

Leixões e Viana do Castelo, S.A.

III – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

da orquestra sinfónica do porto

METRO · SUBWAY

ARSOPI – INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S.

LACTOGAL, S. A.

casa da música

A, B, C, E e/and F

PINHO, S. A.

LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

LUCIOS

AUTO – SUECO, LDA.

METRO DO PORTO, S. A.

PATHENA / I2S

AGEAS PORTUGAL

MSFT – SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

PRIMAVERA BSS

AUTOCARRO · BUS (STCP)

BA VIDRO, S. A.

MOTA – ENGIL SGPS, S. A.

201, 202, 203, 204, 208, 303, 402,
501, 502, 503, 504, 507, 601, 803,
902, 903 e/and 2M

BANCO BPI, S. A.

NOvo banco, S. A.

CARRO · CAR

41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

CP – COMBÓIOS DE PORTUGAL
TRAIN CP

Estação de S. Bento ou/or Campanhã

Porto Palácio Hotel

Av. da Boavista 1269
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

H

BANCO CARREGOSA

OLINVESTE – SGPS, LDA.

BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S. A.

PESCANOVA Portugal

BANCO SANTANDER TOTTA, S. A.

PORTO EDITORA, S. A.

BIAL – SGPS S. A.

PHAROL, SGPS, S. A.

CAIXA ECONÓMICA MONTEPIO GERAL

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

RAR – SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

A Casa da Música é membro de

INFORMAÇÕES · INFORMATIONS

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS

visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210
LOJA · SHOP

(+351) 220 120 228
Restaurante Casa da Música

restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu
12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat
12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

Apoio Institucional

Mecenas Principal Casa da Música

Mecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Parceiro do Serviço Educativo

fundação
energia

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas Música Coral

Mecenas Visitas Guiadas

Seguros

Mecenas Ciclo Deutsche Bank

Patrocinadores Ano Britânico

APOIO Ano Britânico

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Mecenas do ciclo integral
das sinfonias de brahms

