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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
BILHETEIRA
Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo

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

COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F
AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,  
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

ONDE FICAR
PORTO PALÁCIO HOTEL
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal



8 ABRIL 2018 EDITORIAL

Música em 
revolução 
 
Music in revolution

“Devemos aclamar Webern não apenas como grande compositor, mas também como um 
verdadeiro herói.” A frase é de Stravinski, que admirava o compositor austríaco não só pela 
originalidade da sua música, mas também porque, perante a surdez de um mundo a ela 
indiferente, continuava a “lapidar os seus diamantes, os seus deslumbrantes diamantes”. 
A 12ª edição do festival Música & Revolução é centrada na obra concisa mas genial de 
Anton Webern, incluindo vários ciclos de canções e as duas cantatas na voz de Christina 
Daletska. Outro convidado de peso nesta retrospectiva será o Arditti Quartet, num festival 
que se completa com o confronto entre a polifonia renascentista de Heinrich Isaac e a 
depuração contemporânea de Arvo Pärt, nas vozes do Coro Casa da Música. O terceiro 
módulo do Curso Livre de História da Música aproveita esta Imersão Total em Webern e 
alarga-a a Schoenberg, Berg e a outros nomes fundamentais do modernismo deste período.
Antes de celebrarmos esta obra artística que determinou os percursos criativos da música 
no século XX, lembramos que também nos nossos dias temos a oportunidade de convi-
ver com música genial, algo que será possível num concerto da Orquestra Sinfónica com 
compositores já conhecidos e apreciados pelo público da Casa da Música: os ex-residen-
tes Unsuk Chin e Magnus Lindberg e ainda Philippe Manoury, cujas obras poderá conhecer 
melhor numa palestra pré-concerto por Daniel Moreira.
Nome incontornável do Ciclo de Piano, todos os anos, o russo Grigori Sokolov visita a Casa da 
Música com um recital imperdível que poucas salas no mundo têm o privilégio de apresentar, 
incluindo no programa Sonatas de Haydn e Improvisos de Schubert. Outra obra pianística 
incrivelmente inspirada é o Concerto de Grieg, que a Sinfónica interpreta ao lado do pianista 
português Pedro Emanuel Pereira, vencedor do Prémio Internacional Santa Cecília 2017.
Um recital de percussão a solo que promete revelar-se uma torrente de originalidade é o 
de Luís Bittencourt, e no Café a programação continua a dar cartas com propostas nas 
áreas da pop, do rock e do jazz. Vale a pena aproveitar também os concertos especiais 
de Toquinho, uma referência da Música Popular Brasileira, e de Fernando Tordo, ambos 
celebrando 50 anos de carreira.

“We must hail not only this great composer but also a real hero.” These 
are the words of Stravinsky, who admired the Austrian composer not 
only for the originality of his music, but also because, in the face of a deaf 
world that was indifferent to it, he “kept on cutting out his diamonds, his 
dazzling diamonds”. The 12th edition of the Music & Revolution festival is 
centered on Anton Webern's concise but genial work, including several 
song cycles and two cantatas in the voice of Christina Daletska. Another 
major guest in this retrospective will be the Arditti Quartet, at a festival 
that is completed with the confrontation between the Renaissance 
polyphony of Heinrich Isaac and the contemporary purification of Arvo 
Pärt, in the voices of Coro Casa da Música.
Before we celebrate this artistic work that determined the creative paths 
of music in the twentieth century, we remember that today there is also 
genial music being created. A concert by Orquestra Sinfónica will feature 
contemporary composers that are already known and appreciated by 
the audience of Casa da Música: former residents Unsuk Chin, Magnus 
Lindberg and Philippe Manoury, whose works will be introduced in detail 
in a pre-concert lecture by Daniel Moreira.
Every year, the Russian Grigory Sokolov visits Casa da Música with 
an unforgettable recital that few concert halls in the world have the 
privilege to present, in a program that includes Sonatas by Haydn and 
Impromptus by Schubert. Another incredibly inspired work is Grieg's 
Piano Concerto, presented by Orquestra Sinfónica alongside the 
Portuguese pianist Pedro Emanuel Pereira, winner of the Santa Cecilia 
International Competition 2017.
A solo percussion recital that promises to be a torrent of originality is that 
of Luis Bittencourt, and in the Café the program continues to dazzle with 
pop, rock and jazz music. Don't miss the special concerts of Toquinho, 
a reference of Brazilian Popular Music, and the Portuguese songwriter 
Fernando Tordo, both celebrating their 50-year careers.



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

03 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Luís Bittencourt
06 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

Orquestra Jazz do Porto convida 
Vitorino Salomé

04 Qua/Wed · 21:30

:papercutz 
POP-ROCK/ELECTRÓNICA

A carreira de Vitorino é uma das mais celebradas do nosso país, atravessando épocas, 
estilos e abordagens com múltiplas alianças que nunca diluíram o sentir singular da sua 
voz. A prestigiada Orquestra Jazz do Porto propôs-lhe um novo desafio: deixar que as 
suas mais emblemáticas canções sejam lidas por uma big band que conhece por dentro o 
idioma do jazz e já por múltiplas ocasiões demonstrou ser capaz de reinventar repertórios 
muito diferentes.
Vitorino has one of the most celebrated careers in our country, crossing different times, styles 
and approaches with multiple collaborations that never adulterated the uniqueness of his voice. 
The prestigious Orquestra Jazz do Porto suggested a new challenge to Vitorino: letting his most 
emblematic songs be read by a big band that deeply understands the language of jazz and has 
been able to reinvent very different repertoires many times before.

€ 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

Luís Bittencourt percussão 

Pedro Junqueira Maia Xcuse me while I kiss the sky
Luís Bittencourt Memórias Líquidas para waterphone e live loops 
Luís Bittencourt Nova obra em estreia absoluta 
Tan Dun Water Music (adaptação de Luís Bittencourt)

Este programa apresentado por Luís Bittencourt visa transcender a noção de instrumento musical 
e propor ao espectador a ideia de instrumentalidade – o potencial instrumental de um determinado 
objecto enquanto instrumento musical. Neste concerto, objectos vulgares e invulgares são manipu-
lados através de uma variedade de técnicas e sonoridades que demonstram a instrumentalidade 
percussiva  destes materiais, em diferentes obras e estilos composicionais. O programa inclui a espec-
tacular Water Music de Tan Dun, obra que resulta numa verdadeira revelação para os sentidos e cuja 
beleza transcende largamente a simples audição. 
This programme presented by Luís Bittencourt aims at transcending the notion of musical instrument and 
proposing to the listener the idea of   instrumentality – the potential of a certain object as a musical instrument. In 
this concert, common and unusual objects are manipulated through a variety of techniques and sonorities that 
demonstrate the percussive instrumentality of these materials in different pieces and compositional styles. The 
programme includes the spectacular Water Music by Tan Dun, a piece that is a true revelation for the senses 
and whose beauty transcends the simple act of hearing it.

€ 10
-
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Promotor: Q.Art

05 Qui/Thu · 22:00

Quarteto Aumentado 
convida Marc Miralta 
JAZZ

12 ABRIL 2018



07 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O Génio no 
Século XXI
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS 

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Philippe Manoury/Claude Debussy Rêve (da Primeira Suite para Orquestra)
Unsuk Chin Mannequin 
-
Magnus Lindberg Concerto para Orquestra

17:15 Cibermúsica 
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

07 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

Ricardo Azevedo 
“Kaizen”

Unsuk Chin e Magnus Lindberg são compositores multipremiados com uma relação 
especial com a Casa da Música, onde foram Compositores em Residência. Mannequin 
é a primeira incursão da compositora sul -coreana no universo da dança, ainda que sob 
a forma de uma coreografia imaginária “para ser dançada sem os pés” – uma homena-
gem aos grandes bailarinos que fazem o impossível parecer possível. Poucos dominam a 
escrita para orquestra como o finlandês Magnus Lindberg, um dos compositores contem-
porâneos mais interpretados em todo o mundo. O seu Concerto para orquestra é disso 
um excelente testemunho, explorando com enorme mestria o potencial expressivo da 
orquestra. Um Debussy antes de Debussy – é assim que nos soa o autor, ainda estudante, 
de uma Suite para orquestra que só há poucos anos foi descoberta. Tendo sido perdida 
a orquestração de um dos seus andamentos, Philippe Manoury assumiu essa tarefa e 
apresentou -nos uma peça que prenuncia a sonoridade mais tardia deste ícone do impres-
sionismo musical. 
Unsuk Chin and Magnus Lindberg are multi-award-winning composers with a special relationship 
with Casa da Música, where they were once Composers in Residence. Mannequin is the first incur-
sion of the South Korean composer into the dance universe, although in the form of an imaginary 
choreography “to be danced without feet” – a tribute to the great dancers who make the impossible 
seem possible. Few people dominate writing for orchestra like the Finnish Magnus Lindberg, one 
of the most performed contemporary composers in the world. His Concerto for Orchestra is an 
excellent testimony of this, exploring with great mastery the expressive potential of the orchestra. 
A Debussy before Debussy, that’s how we picture the composer – still a student – of a Suite for 
Orchestra that was discovered only a few years ago. Because the orchestration of one of its move-
ments was lost, Philippe Manoury took on this task and presented us a piece that foreshadows the 
later sonority of this icon of musical impressionism.

Ricardo Azevedo voz e guitarra acústica
Gonçalo Salta bateria
Ricardo Fidalgo baixo
Patrícia Azevedo violino e teclado
Jorge Loura guitarra
Convidado especial Coro Cirac

Gravado entre Portugal e o Reino Unido, 
Kaizen é o quarto disco de originais de 
Ricardo Azevedo e assinala o regresso 
do músico, após seis anos de ausência, às 
edições discográficas. Neste concerto, 
Ricardo Azevedo junta-se ao Coro Cirac 
para apresentar os primeiros singles do 
novo álbum e revisitar os temas mais popu-
lares do seu percurso.
Recorded in Portugal and the United Kingdom, 
Kaizen is the fourth album of Ricardo Azevedo 
and marks his return to the studio, after six 
years of absence. In this concert, Ricardo 
Azevedo joins Coro Cirac to present the first 
singles of the new album and revisit the most 
popular songs of his career.

€ 10 

Promotor: Fábrica de Canções

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

“[Lindberg assina] 
uma peça doutro nível, 
com extraordinária 
confiança, ousadia 
e uma lógica 
arquitectónica que a 
torna imediatamente 
familiar. Foi notório o 
prazer dos músicos e 
do público."
THE INDEPENDENT

14 ABRIL 2018



08 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Tangerina
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Em A Invenção do Dia Claro, de Almada 
Negreiros, começa a menina a cantar 
ao ver tangerinas a rolar: tam/ tam-tam/ 
tanque/ estanque/ tangerina bola/ tange-
rina bóia/ tangerina ina/ tangerininha/ 
pacote rôto/ batuque nú/ quintal da nora. 
E por aí fora. Agora somos nós a inventar o 
que já foi inventado, dando vida a palavras e 
sons de sabor doce e fresco.
Tangerina is a workshop for babies and chil-
dren until 6 years old (accompanied by adults), 
based on a poem by Almada Negreiros, a great 
Portuguese artist from the 20th century. In A 
Invenção do Dia Claro (The Invention of the 
Clear Day), the girl begins to sing while watching 
tangerines roll. Now it’s your turn to invent what 
has already been invented, giving life to words 
and sounds of sweet and fresh taste.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 
anos) e 15:00 (3-6 anos) 

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS
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

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
Cartão Amigo 25%

09 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

Montanha
CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL 
 AO ALCANCE DE TODOS · SERVIÇO EDUCATIVO

Tim Yealland direcção artística
Comunidade de pessoas com necessidades 
especiais, Balleteatro Escola Profissional e escola do 
ensino vocacional de música interpretação

10 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

Grigori Sokolov
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Franz Joseph Haydn Sonatas nos 32, 47 e 49
-
Franz Schubert 4 Improvisos, op.post.142

No ano em que a Casa da Música dedica a sua programação à 
Áustria, o lendário pianista Grigory Sokolov regressa à Sala Suggia 
com sonatas predilectas de Haydn e os célebres improvisos de 
Schubert. Enquanto as sonatas de Mozart são célebres pelo seu 
lirismo e pendor teatral, as de Haydn são conhecidas pelas suas 
sonoridades orquestrais. O pianista russo que foi o mais jovem 
vencedor de sempre do prestigiado Concurso Tchaikovski, 
certame que ganhou com apenas 16 anos de idade, tem actuado 
todos os anos na Casa da Música em recitais sempre esgotados e 
pontuados regularmente pelas mais famosas obras de Schubert. 
As suas interpretações na busca incessante da perfeição são 
mundialmente conhecidas e as suas longas sessões de encores 
fazem de cada recital uma experiência inesquecível.
In the year that Casa da Música dedicates its programme to Austria, the 
legendary pianist Grigory Sokolov returns to Sala Suggia with Haydn’s 
favorite sonatas. While Mozart’s sonatas are celebrated for their lyricism 
and theatrical inclination, Haydn’s sonatas are known for their orchestral 
sonorities. The Russian pianist who was the youngest winner ever of the 
prestigious Tchaikovsky Competition – that he won when he was only 
16 years old – has been invited to perform at Casa da Música every year 
in recitals that are always sold-out. His interpretations, always pursuing 
perfection, are famous worldwide and his long sessions of encores make 
each recital an unforgettable experience.

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

1ª Plateia € 35 · 2ª Plateia € 32 · 3ª Plateia € 29
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Cair e levantar -se. Quase desistir e insistir. Metáfora da 
vida, Montanha é um trabalho fora da zona de conforto 
sobre resistência e superação. Épico e poético, com 
drama e humor, convida à descentralização do Eu e 
obriga a olhar o Outro para se chegar à verdade cons-
ciente: as escalas de dificuldade não são iguais. Num 
sentido francamente positivo, não somos todos iguais. 
Mas só quem não tenta morre no sopé da montanha.
Falling down and getting up. Almost giving up but perse-
vering. Montanha is a metaphor for life, a work outside the 
comfort zone about resistance and overcoming. Epic and 
poetic, with drama and humor, it promotes the decentraliza-
tion of the Self and forces us to look at the Other in search of 
the conscious truth: the scales of difficulty are not the same. 
In a truthfully positive sense, we are not all the same. But only 
those who do not try, die at the foot of the mountain.

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

CONCERTOS PARA TODOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) que cruzam a 
música com outras linguagens de palco

“Quem ouve 
Sokolov percebe 
que está na 
presença 
de alguém 
extraordinário.”
GEOFFREY NORRIS, 
THE TELEGRAPH

16 ABRIL 2018



ENTRADA LIVRE

13 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Fascínio  
da Escócia 
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA · CONCERTO SOLIDÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
ATACA – ASSOCIAÇÃO DE TUTORES E AMIGOS DA CRIANÇA AFRICANA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical 
Pedro Emanuel Pereira* piano

Gioachino Rossini Abertura Semiramide
Evdard Grieg Concerto para piano e orquestra
-
Felix Mendelssohn Sinfonia nº 3, Escocesa

11 Qua/Wed · 21:30

La Baq
POP-ROCK

Inspirada na tragédia sobre a rainha Semiramis da Babilónia, a Abertura Semiramide 
de Rossini é considerada um exemplo perfeito do nível de sofisticação que esta forma 
musical atingiu. Do ambiente quente e solarengo das terras da Babilónia partimos 
para terras distantes e frias, de fadas e duendes, de florestas densas e lagos límpidos. 
No seu único concerto para piano, Grieg transporta -nos até às montanhas e fiordes 
monumentais da sua amada Noruega, com as danças e timbres populares soando um 
pouco por toda a obra. O solista é o jovem pianista português Pedro Emanuel Pereira, 
vencedor do Prémio Internacional Santa Cecília 2017. Segundo Wagner, Mendelssohn 
demonstrou ser um “paisagista de primeira ordem” na sua Terceira Sinfonia, aludindo 
assim à sua capacidade de pintar musicalmente as paisagens das Terras Altas, no 
norte da Escócia, pejadas de montanhas separadas por lagos de azul celeste que 
contrastam com o verde puro da vegetação. 
Inspired by the tragedy of the Queen of Babylon, Semiramis, Rossini’s Semiramide Overture 
is considered a perfect example of the level of sophistication this musical form has achieved. 
From the warm and sunny environment of the lands of Babylon we set out for distant and cold 
places, with fairies and goblins, dense forests and clear lakes. In his only concerto for piano, 
Grieg transports us to the mountains and monumental fjords of his beloved Norway, with the 
dances and popular tones subtlety present throughout the piece. The soloist is the young 
Portuguese pianist Pedro Emanuel Pereira, winner of the Santa Cecilia International Piano 
Competition in 2017. According to Wagner, Mendelssohn proved to be a “first-rate landscaper” 
in his Third Symphony, alluding to his ability to musically paint the landscapes of the Highlands 
in the north of Scotland, filled with mountains separated by azure lakes contrasting with the 
pure green flora.

* Vencedor do Prémio Internacional Santa Cecília 2017

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

12 Qui/Thu · 22:00

Max Moon Trio
JAZZ

13 Sex/Fri · 21:00

Fascínio da Escócia
Orquestra Sinfónica
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

“Pedro é um músico 
muito dotado.  
A característica 
mais distintiva 
do seu talento é a 
visão profunda da 
essência da música 
que executa."
NAUM GRUBERTOs músicos voaram na TAP AIR Portugal,

A companhia aérea da Casa da Música

ABRIL 2018



15 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Sinfonia Escocesa
Concerto comentado para famílias 
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

15 Dom/Sun

Mini Mozart
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO 

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

É uma aventura no Portugal dos nossos 
dias com os olhos e ouvidos por outros 
tempos. Entre uma sonata para piano  
do Minho, uma ópera cheia de Sol 
Sustenido, uma Gaita-de-Foles Mágica e 
um concerto para adufe em Ré mais que 
Maior, todos cantam e encantam neste país 
à beira-mar plantado!
It is an adventure in today’s Portugal with our 
eyes and ears in the past. With a piano sonata 
from Minho, an opera filled with G Sharp, a 
Magic Bagpipe and a concert for adufe in D, 
more than Major, everyone sings and delights in 
this Europe’s garden by the sea! 

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 
anos) e 15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS
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

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
Cartão Amigo 25%

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Felix Mendelssohn Sinfonia nº 3, Escocesa

€ 12 
-
Cartão Continente: na compra de um bilhete 
para adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

“Fomos hoje, no profundo crepúsculo, ao palácio onde a rainha 
Mary viveu e amou. A capela já não tem telhado. Heras e ervas 
cobrem agora o altar quebrado onde Mary foi coroada rainha da 
Escócia. Está tudo em ruínas, deteriorado à luz do céu claro. Acho 
que encontrei ali o início da minha sinfonia escocesa.” É este um 
excerto da carta que Mendelssohn escreveu à família quando visi-
tou Edimburgo na companhia de um amigo. A par desta descrição, 
o compositor anotou os compassos iniciais da sinfonia, captando 
a inspiração no local. É com esta carta e a partir desse esboço que 
partimos à descoberta da Sinfonia Escocesa de Mendelssohn. 
“In the deep twilight we went today to the palace were Queen Mary lived 
and loved. The chapel below is now roofless. Grass and ivy thrive there 
and at the broken altar where Mary was crowned Queen of Scotland. 
Everything is ruined, decayed, and the clear heavens pour in. I think I 
have found there the beginning of my Scottish Symphony”. This is an 
excerpt from the letter Mendelssohn wrote to his family when he visited 
Edinburgh in the company of a friend. Along with this description, the 
composer noted the initial tempos of the symphony, capturing the inspi-
ration of the place. It is with this letter and from this sketch that we start to 
discover Mendelssohn’s Scottish Symphony, in a performance under the 
British conductor Martin André.

20 ABRIL 2018



ENTRADA LIVRE

17 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

I Love Satie
18 Qua/Wed · 22:00 Sala Suggia

Toquinho  
— 50 anos de carreira

18 Qua/Wed · 21:30

Tipo 
POP-ROCK

20 Sex/Fri · 19:30 Sala 2

Tito Andrónico 
CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL · AO ALCANCE DE TODOS · SERVIÇO EDUCATIVO

Joana Gama piano

Obras de Erik Satie, Marco Franco, Federico Mompou, Morton Feldman,  
John Cage e Vítor Rua

A pianista Joana Gama regressa à Casa da Música com um novo recital que intercala a 
obra multifacetada de Erik Satie com a de compositores que o seguiram na exploração do 
som sem constrangimentos estéticos ou formais. As obras Satie – que convocam ambien-
tes solenes, melancólicos e até dançantes – convivem aqui com composições de Marco 
Franco, Federico Mompou, Morton Feldman, John Cage e Vítor Rua, num delicado jogo de 
afinidades. Este programa vem no seguimento do projecto especial que Joana Gama dedi-
cou ao compositor francês em 2016, no âmbito das celebrações do 150º aniversário do seu 
nascimento, que incluiu recitais por todo o país e culminou com o recente lançamento do 
disco SATIE.150 – uma edição apoiada pela Fundação GDA com o selo da Pianola Editores.
The pianist Joana Gama returns to Casa da Música with a new recital that intersperses the multi-
faceted work of Erik Satie with the work of composers who followed him in the exploration of sound 
without aesthetic or formal constraints. Satie's pieces – which evoke solemn, melancholic and even 
dance atmospheres – coexist with compositions by Marco Franco, Federico Mompou, Morton 
Feldman, John Cage and Vítor Rua, in a delicate affinity game. This program is a follow-up to the 
special project that Joana Gama dedicated to the French composer in 2016, as part of the 150th 
anniversary celebrations of his birth, which included recitals all over the country and culminated in 
the recent album SATIE.150 – supported by Fundação GDA and released by Pianola Editores.

€ 10
-
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Promotor: Q.Art

Marco Paiva encenação
Mickael de Oliveira texto (a partir de Tito Andrónico de William Shakespeare)
Crinabel Teatro e Albano Jerónimo interpretação
Digitópia Collective música

Aqui ninguém quer o poder. Pergunta -se então porquê a escolha de Tito Andrónico, uma 
das mais sangrentas tragédias de William Shakespeare, crivada de ímpeto dominador. 
Porque a crueza do texto, apropriado livremente, permite a um grupo de artistas contar a 
sua história, e sem pretensões de mandar, muito menos moralizar, colocar -se como espec-
tador do poder alheio. É desconcertante. Mas sabe terrivelmente bem.
Nobody seeks power here. So why the choice of Titus Andronicus, one of William Shakespeare’s 
bloodiest tragedies, filled with dominating impetus? Because the crudeness of the text, freely 
appropriated, allows a group of artists to tell their story, and with no intention to command, let alone 
moralize, be a spectator of the power of others. It’s disconcerting. But it feels terribly good.

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

CONCERTOS PARA TODOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)  
que cruzam a música com outras linguagens de palco

Para comemorar 50 anos de carreira, 
Toquinho apresenta-se na Sala Suggia 
acompanhado por um convidado espe-
cial, o pianista, cantor e compositor João 
Ventura. Inspirado pela bossa nova de 
João Gilberto, Toquinho decidiu aprender a 
tocar guitarra e, na década de 60, começou 
o seu percurso ao lado de grandes nomes 
da MPB, incluindo Chico Buarque, Caetano 
Veloso, Gal Costa e Paulinho da Viola. 
Mais tarde, Toquinho e Vinícius de Moraes 
iniciam uma das parcerias mais célebres da 
música brasileira, escrevendo juntos mais 
de cem canções. 
To celebrate his 50-year career, Toquinho 
performs at Sala Suggia accompanied by a 
special guest, the pianist, singer and composer 
João Ventura. Inspired by the bossa nova of 
João Gilberto, Toquinho decided to learn to 
play the guitar, and began his career in 1960 
alongside MPB greatest names, including 
Chico Buarque, Caetano Veloso, Gal Costa and 
Paulinho da Viola. Later, Toquinho and Vinícius 
de Moraes began one of the most celebrated 
collaborations of Brazilian music, writing 
together more than one hundred songs.

1ª Plateia: € 40 · 2ª Plateia: € 35

Promotor: Hermano Maia Produções e Eventos 

19 Qui/Thu · 22:00

Maria João Fura 
Quinteto 
JAZZ

20 Sex/Fri · 21:00

Cantatas de Webern
Orquestra Sinfónica
Remix Ensemble 
Coro Casa da Música
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

22 ABRIL 2018



Música & 
Revolução
/ Anton 
Webern: 
Imersão Total
 
20-29 Abr

O Música & Revolução deixa -se imergir na música de um expoente do século XX, um compositor que 
integrou a chamada Segunda Escola de Viena e marcou as principais tendências da composição 
europeia nos anos que se seguiram à II Guerra Mundial e à sua própria morte: Anton Webern. São 
quatro os concertos que percorrem vários períodos da vida criativa e diversas formas abordadas por 
aquele que foi um dos mais destacados discípulos de Arnold Schoenberg e um dos primeiros cultores 
do dodecafonismo como técnica de composição. Enquanto o prestigiado Arditti Quartet abrilhanta 
a programação com trios e quartetos de cordas, a aclamada soprano Christina Daletska interpreta 
vários ciclos de canções ao lado da Orquestra Sinfónica e do Remix Ensemble. Além de apresentarem 
obras instrumentais tão relevantes como a romântica Passacaglia ou, no outro extremo do catálogo do 
compositor, a sensibilidade e a fúria contida das Variações para orquestra, obra marcante do período 
dodecafónico, os agrupamentos residentes juntam -se a Daletska para revelarem também as duas 
emblemáticas Cantatas, que estão entre as últimas obras escritas pelo compositor. O Coro traz ainda 
à Sala Suggia uma selecção de motetes de Heinrich Isaac, compositor renascentista que exerceu 
grande influência em Webern. Quatro concertos que são grandes oportunidades para ouvir música 
emotiva, desafiante e revolucionária de um compositor -chave para a música do século passado.
Music & Revolution is immersed in the music of a twentieth century exponent, a composer who integrated the 
Second Viennese School and marked the main tendencies of European composition in the years following 
World War II and his own death: Anton Webern. Four concerts that span through several periods of his creative 
life and the various forms addressed by someone who was one of Arnold Schoenberg’s most distinguished 
disciples and one of the earliest practitioners of twelve-tone music as a compositional technique. While the 
prestigious Arditti Quartet brightens the programme with trios and string quartets, acclaimed soprano Christina 
Daletska performs several song cycles alongside Orquestra Sinfónica and Remix Ensemble. In addition to 
presenting instrumental works as relevant as the romantic Passacaglia op.1 or, at the opposite end of the 
composer’s catalogue, the sensitivity and contained fury of Variations for orchestra op.30, a remarkable piece 
from the twelve-tone period, the resident ensembles join Daletska to reveal the two emblematic Cantatas, 
which are among the last pieces written by the composer. Coro Casa da Música also brings to Sala Suggia a 
selection of motets by Heinrich Isaac, a Renaissance composer who truly influenced Webern. Four concerts 
that represent great opportunities to listen to the emotional, challenging and revolutionary music of an essential 
composer in the music of the last century.

MÚSICA & REVOLUÇÃO24 ABRIL 2018



20 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Cantatas de Webern
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

21 Sáb/Sat · 10:30 ou  
14:30 Sala de Ensaio 2

Tambores da Távola 
Redonda
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO 
GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO 

Artur Carvalho e Bruno Estima 
formadores

Duas figuras, Sir Bombo e o pajem Caixin, 
encenam a épica e histriónica procura de 
um novo rei, chamando todos a participar 
na aventura. Por terras dos Tambores da 
Távola Redonda, convoca-se corpo, voz e 
instrumentos, comuns e originais, para dar 
ritmo à demanda aflita, sempre a bombar.
Two characters, Sir Bass Drum and his page 
Caixin, stage the epic and histrionic search for 
a new king, calling everyone to participate in 
the adventure. Through the lands of the Drums 
of the Round Table, body, voice and instru-
ments, common and original, are summoned to 
give rhythm to the distressed demand, always 
to the beat of the drums.

WORKSHOPS MÚSICA EM FAMÍLIA
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) 
e público geral que proporcionam modelos de criação musical 
acessíveis a todos os participantes.

€ 4 · € 15 famílias de 4 pessoas

Obras raramente apresentadas em concerto, as duas cantatas de Webern 
foram compostas em plena II Guerra Mundial, numa Áustria ainda ocupada 
pelo exército nazi, e são manifestamente religiosas, celebrando o amor a 
Deus e à sua criação apesar de terem sido escritas em ambiente de conflito 
apocalíptico. Resultam da colaboração que o compositor desenvolveu nos 
seus últimos anos com a poetisa Hildegard Jone, autora também do texto de 
Das Augenlicht e uma das suas principais parcerias artísticas. Neste concerto 
duplo, em que os agrupamentos residentes da Casa da Música apresentam 
a totalidade das obras de Webern para coro e conjuntos instrumentais, são 
ainda interpretadas as Duas canções, op.19, com poemas de Goethe, o último 
autor musicado por Webern antes de se dedicar em exclusivo aos textos de 
Jone. Do período pré -dodecafónico do compositor, o programa inclui apenas 
as Seis peças para orquestra, op.6, uma obra programática que descreve 
episódios ligados à morte da sua mãe.
Rarely presented in concert, Webern’s two cantatas were written during World War II, 
in an Austria still occupied by the Nazi army, and are manifestly religious, celebrating 
the love of God and its creation, despite being written in an atmosphere of apocalyptic 
conflict. They result from the collaboration that the composer developed in his last 
years with the poetess Hildegard Jone, also author of the text from Das Augenlicht 
and one of his main artistic partners. In this double concert, in which the resident 
groups of Casa da Música present the complete Webern’s works for choir and instru-
mental ensembles, Two songs op.19 will also be presented, with poems by Goethe,  
the last author Webern composed for, before he started to work exclusively with 
Jone’s texts. From the composer’s pre-dodecaphonic period, the programme 
includes only the Six pieces for orchestra op.6, a work that describes episodes  
linked to his mother’s death.

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Sinfonia op.21
Duas canções op.19
Cantata nº 1, op.29

2ª Parte
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Christina Daletska soprano
Ivan Ludlow barítono

Anton Webern Seis peças para orquestra op.6
Das Augenlicht, op.26
Cantata nº 2, op.31

1ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Coro Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Christina Daletska soprano

Anton Webern Concerto op.24
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21 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Canções e 
Variações
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

21 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Marco Rodrigues
FADO 

Mais de metade da produção musical de Webern são canções, escritas ao 
longo de grande parte da sua vida criativa. A aclamada soprano ucraniana 
Christina Daletska interpreta neste concerto dois conjuntos de canções que 
são exemplares da linguagem que o compositor vienense desenvolveu durante 
e após o período em que estudou com Schoenberg – melodias expressivas e 
atonais, suportadas por orquestrações imaginativas desenhando uma estética 
que fez ressoar a sua influência através de muitos dos compositores mais rele-
vantes do século XX. Miniaturas que, tal como as Cinco peças para orquestra, 
se tornaram paradigmáticas na música de Webern – “um romance num único 
gesto, júbilo num único suspiro”, nas palavras de Schoenberg. A segunda parte 
deste concerto dá -nos a ouvir uma outra dimensão criativa do compositor: 
as obras mais extensas de um criador de objectos compactos e profundos. 
As Variações para orquestra op.30 foram uma das suas derradeiras criações 
e a única obra dodecafónica para grande orquestra, e abrem um programa 
sinfónico que inclui duas obras de juventude com raízes no Romantismo tardio: 
a famosa Passacaglia e o idílio para orquestra Im Sommerwind, obra desco-
berta já após a morte do compositor.
More than half of Webern’s catalogue are songs written throughout his creative life. 
 In this concert, the acclaimed Ukrainian soprano Christina Daletska performs two 
sets of songs that are representative of the language that the Viennese composer 
developed during and after the period in which he studied with Schoenberg  
– expressive and atonal melodies supported by imaginative orchestrations, drawing 
an aesthetic that made his influence resound through many of the most relevant 
composers of the twentieth century. Miniatures that, much like the Five pieces for 
orchestra, have become paradigmatic in Webern’s music – “to express a novel in a 
single gesture, joy in a single indrawn breath”, in Schoenberg’s words. The second 
part of this concert shows us another creative dimension of the composer: the 
more extensive works of a creator of compact and deep objects. The Variations for 
orchestra op. 30 was one of his last creations and the only twelve-tone piece for great 
orchestra, and it opens a symphonic programme that includes two pieces rooted in 
late Romanticism: the famous Passacaglia and the idyll for orchestra Im Sommerwind, 
a piece discovered after the death of the composer.

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Marco Rodrigues apresenta ao vivo 
o novo disco Copo Meio Cheio, um 
trabalho desafiante que levou o fadista 
a convidar uma série de compositores e 
letristas da música pop nacional,  e onde 
a sua identidade e incrível capacidade 
interpretativa se encontram mais definidas 
do que nunca. Acompanhado por um 
irrepreensível trio de fado e um set de 
bateria e percussão, o fadista apresenta 
novos temas, sucessos que marcaram a 
sua carreira e alguns fados tradicionais 
incontornáveis.
Marco Rodrigues presents live the new album 
Copo Meio Cheio, a challenging work in which 
the fado singer invites many composers and 
lyricists of national pop music, and where his 
identity and interpretation ability are more 
defined than ever. Accompanied by an impec-
cable fado trio and a set of drums and percus-
sion, the fado singer presents new songs, songs 
that marked his career and some classic and 
timeless fados.

€ 20 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Universal Music Portugal

1ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Christina Daletska soprano

Anton Webern Duas canções op.8
Quatro canções op.13
Cinco peças para orquestra op.10
 Quartet, op.22

Anton Webern/Friedrich Cerha Oito Fragmentos

2ª Parte
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Anton Webern Variações para orquestra op.30
Im Sommerwind
Passacaglia, op.1

“Peter Rundel,  
este mágico  
de novos sons,  
dirige com swing, 
verve e energia.”
REINHARD J. BREMBECK, 
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG 
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22 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Novas Aventuras  
de Waka
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Uma consulta de Reinomusicologia é 
sempre remédio santo. Voltam assim 
novas aventuras de um Rei Leão com 
problemas de comunicação, mais outros 
pacientes aflitos por uma boa terapia de 
ritmos, canções e jogos. Com o Dr. Otto & 
companhia, desta selva ninguém sai sem o 
tratamento que merece.
A Kingdomusicology appointment is always 
a great remedy. In this workshop for babies, 
there will be new adventures of a Lion King with 
communication problems, plus other patients 
anxious for a good therapy of rhythms, songs 
and games. With Dr. Otto & company, no one 
leaves this jungle without the treatment they 
deserve. 

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 
anos) e 15:00 (3-6 anos) 

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS
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

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
Cartão Amigo 25%

22 Dom/Sun · 16:00 Sala Suggia

Concerto Escolar
CONSERVATÓRIO DE FERREIRIM

O Conservatório de Ferreirim, com sede  
em Sernancelhe, apresenta na Casa da 
Música um espectáculo que demonstra  
o trabalho desenvolvido pelos seus alunos 
ao longo do ano.
Conservatório de Ferreirim, based in 
Sernancelhe, presents at Casa da Música a 
performance that validates the work devel-
oped by its students throughout the year.

Entrada Livre, sujeita a levantamento de bilhete no próprio dia

22 Dom/Sun · 18:00 Sala 2

Arditti Quartet

Anton Webern Langsamer Satz
Trio, op.20
Quarteto, op.28
5 Peças, op.5
Bagatelas, op.9 

As obras para trio e quarteto de cordas de Webern atravessam vários dos seus períodos criativos, desde 
os reflexos do Romantismo tardio à intensidade do Expressionismo e ao refinamento do dodecafonismo. 
A sensibilidade de articulação e de colorido na música do compositor de Viena deixam transparecer um 
artista emotivo e apaixonado, com um fascínio pela natureza e bem distante da frieza que muitas vezes 
se associa às técnicas de composição altamente teorizadas que nasceram a partir do seu exemplo. 
Na interpretação do reputadíssimo Arditti Quartet, quarteto de cordas preferido de uma longa lista de 
figuras -chave da composição moderna, toda esta sensibilidade virá ao de cima num recital integral-
mente dedicado a uma das figuras mais influentes da música do século XX.
Webern’s trio and string quartet pieces span over several of his creative periods, from the reflexes of late 
Romanticism to the intensity of Expressionism and the refinement of twelve-tone music. The sensitivity of 
articulation and colouring in the Viennese composer’s music reveals an emotional and passionate artist with a 
fascination for nature and far detached from the emotionlessness that is often associated with the highly theo-
rized compositional techniques that were born from his example. In the performance of the most respected Arditti 
Quartet, the preferred string quartet of a long list of key figures in modern composition, all this sensitivity will come 
to the fore in a recital completely dedicated to one of the most influential figures of twentieth-century music.

€ 12 
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“Desisti de 
procurar novos 
superlativos 
para descrever 
a música dos 
Arditti. 
Eles estão 
muito além 
dos elogios.”
DAILY TELEGRAPH 
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ENTRADA LIVRE

25 Qua/Wed + 26 Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia

Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato
27 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

Fernando Tordo — 70 anos de vida  
& 50 de Canções

29 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

Música de Bolso
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

António Miguel Teixeira direcção artística 
António Miguel Teixeira, Artur Carvalho, Flávio Aldo e Sofia 
Nereida interpretação

À volta de bolsos bem recheados, numa cortina com vida sonora, 
andam Madame Algibeira e Monsieur de Bolso, Tipo Mochila e 
Senhor Pochete. Onde eles deitam mão, ou sai brincadeira ou uma 
canção. Enquanto não estiver tudo aberto, há música a rir que 
chega no tempo certo.
Madame Pouch, Monsieur Pocket, Backpack Guy and Mister Fanny Pack 
have some very good pockets. When they reach for them, they always 
find a joke or a song. 

PRIMEIROS CONCERTOS
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.

€ 10 criança+adulto 
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos
-
Cartão Amigo 25%

25 Qua/Wed · 21:30 

Lola Lola
POP-ROCK

Em 2018, Fernando Tordo assinala 70 anos de vida e 50 de 
canções, sendo o mote para o regresso de um dos autores essen-
ciais da música portuguesa aos grandes palcos. Num concerto 
intimista, o músico revisita um repertório infindável, repleto de 
canções eternas que, de modo desassombrado, ousaram moldar 
os tempos.
In 2018, Fernando Tordo celebrates his 70 years of life and 50 of music, 
an excellent motto for the return of one of the essential authors of 
Portuguese music to the big stages. In an intimate concert, the musician 
revisits an endless repertoire, filled with eternal songs that, in a fearless 
way, dared to shape the times. 

€ 20

Promotor: Contos da Praça

A paixão pelo samba juntou este colectivo de músicos luso-brasileiros que 
revisitam os clássicos da música brasileira desde os anos 30 até aos dias de 
hoje, acrescentando-lhes novas sonoridades. Bamba Social é acima de tudo 
um conceito que revive os anos dourados da boémia carioca, onde a música, a 
dança e o convívio se fundiam em alegres bailes. Este espectáculo único marca 
a estreia do projecto na Casa da Música, num novo formato, com a apre-
sentação de canções originais para além dos temas mais badalados. A este 
concerto juntam-se vários convidados, entre os quais o cantor Tiago Nacarato, 
parceiro habitual da Orquestra Bamba Social que vem fazendo também um 
percurso musical a solo em grandes salas nacionais e no programa televisivo 
The Voice.
The passion for samba brought together this group of Luso-Brazilian musicians who 
revisit the classics of Brazilian music from the 1930s to the present day, adding new 
sonorities to it. Bamba Social is above all a concert that relives the golden years of Rio 
de Janeiro’s bohemia, where music, dance and conviviality merged in joyful ballrooms. 
This unique performance marks the debut of this project at Casa da Música in a new 
format, with the presentation of original songs in addition to the popular hits. This 
concert will have several guests, among them the singer Tiago Nacarato, who regularly 
collaborates with Orquestra Bamba Social. Nacarato has also been performing solo in 
great national halls and in the television program The Voice.

1ª Plateia € 15 · 2ª Plateia € 12

Promotor: 1ª Linha

26 Qui/Thu · 22:00

Entr’Amis  
Quartett
JAZZ

ABRIL 2018



29 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Os Motetes  
de Isaac

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Heinrich Isaac Natalis Domini: Puer natus est
Arvö Pärt Magnificat       
Heinrich Isaac Epiphania Domini: Ecce advenit
Arvö Pärt Nunc Dimittis
Heinrich Isaac Hora e di Maggio; Innsbruck ich muss dich lassen; Alla battaglia
Arvö Pärt And I heard a voice…
Heinrich Isaac Assumptio Mariae: Gaudeamus omnes
Arvö Pärt Virgencita
Heinrich Isaac Virgo Prudentissima

O Coro Casa da Música explora neste concerto a grande influência da 
música renascentista em dois compositores muito distintos: Anton Webern 
e Arvo Pärt. O primeiro dedicou a sua tese de doutoramento ao flamengo 
Heinrich Isaac (1450-1517) e editou o segundo livro do monumental Choralis 
Constantinus, um ciclo de motetes para o próprio da missa de todo o ano ecle-
siástico. O maestro Paul Hillier seleccionou para este programa alguns destes 
motetes, nos quais, segundo Webern, “o cantochão é moldado na polifonia 
criando uma unidade perfeita – um exemplo da arte mais elevada”. Estes são 
intercalados com música sacra de Arvo Pärt, compositor estónio que desen-
volveu o seu estilo pessoal, a que chamou ‘tintinnabuli’, com base no estudo de 
vários aspectos da música antiga.
In this concert Coro Casa da Música explores the great influence of Renaissance 
music in two very distinct composers: Anton Webern and Arvo Pärt. The first dedi-
cated his doctoral thesis to the Flemish Heinrich Isaac (1450-1517) and published the 
second book of the monumental Choralis Constantinus, a cycle of motets for the 
proper of the mass for the entire liturgical year. Conductor Paul Hillier selected for 
this program some of these motets, in which, according to Webern, "the plainsong 
is shaped in polyphony creating a perfect unity – an example of the highest art". 
These are interspersed with sacred music by Arvo Pärt, an Estonian composer who 
developed his own personal style, which he called 'tintinnabuli', based on the study of 
various aspects of ancient music.

1ª Plateia € 14 · 2ª Plateia € 12 · 3ª Plateia € 10
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

MÚSICA & REVOLUÇÃO34 ABRIL 2018

“Tudo aquilo em que Paul Hillier  
toca transforma-se em ouro coral.”
 THE NEW YORK TIMES



Uma das mais 
importantes salas de 
concerto construídas 
nos últimos 100 anos 
NEW YORK TIMES

Visitas Guiadas
11:00 e 16:00

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada. Durante cerca de 
uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo holandês Rem Koolhaas, explicando 
a arquitectura, as funcionalidades e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos Residentes benefi-
ciará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis em:
português e inglês

COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em:
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e 
português.

ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas etárias (>3 
anos) onde são desenvolvidos jogos musicais.

TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO  
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais longa,  
poderá conhecer o edifício num registo  
descontraído e envolvente. 

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos 
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas 
quotidianas de preparação de concertos.

VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e 
almoçar no Restaurante Casa da Música.

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

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; a aquisição  
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto 



APOIO

Fora de Casa
18 Abr · 21:30  
Salão Árabe do Palácio da Bolsa, Porto

Solistas da Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Alex Auer flauta
Maria Kagan violino
Mateusz  Stasto viola d’arco
Nikolai Gimaletdinov violoncelo
Ilaria Vivian harpa

Gian Francesco Malipiero Sonata a cinco para flauta, 
harpa e trio de cordas
W. A. Mozart Quarteto em Dó maior para flauta e trio  
de cordas, K.285b
Gioachino Rossini Quarteto em Sol maior para flauta  
e trio de cordas
-
Claude Debussy Sonata para flauta, viola e harpa
Gabriel Pierné Variações livres e final op. 51, para flauta, 
harpa e trio de cordas

38 ABRIL 2018

Saber Ouvir: 9º Curso Livre  
de História da Música
Segundas 17:30-19:15
Auditório Fundação EDP

3º Módulo

09, 16 e 23 Abr

A Segunda Escola de Viena
João Silva

A tríade formada por Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton 
Webern deu origem à Segunda Escola de Viena, muito asso-
ciada à linguagem musical revo lucionária que se desenvolveria a 
partir do final da Primeira Guerra Mundial até meados do século 
XX. Este módulo começa por recuar até ao final do século XIX, 
revelando a música e as histórias de compositores que fizeram 
a transição gradual desde o Romantismo para o Modernismo 
– como Mahler e Zemlinsky. Decorre em estreita ligação com a 
programação do festival Música & Revolução, este ano dedicado 
à obra de Webern, um compositor que influenciou grande parte 
da música que se escreveu até ao nosso tempo.

€ 28

Módulos seguintes
 

07, 14 e 21 Mai

Bruckner: Vida e Obra 
Paulo Antunes

22 e 29 Out

O Outro Barroco: As Músicas 
Ibero-Americanas no  

Tempo de Bach e Händel 
Rui Vieira Nery



Menu do dia 
€ 14,5 Almoço · € 19,5 Jantar

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
 
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00
Sexta e Sábado 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00
Domingos Encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados Encerrado excepto Sextas e Sábados

17 Ter · 19:30

Prova de vinhos
Prova+Jantar

Quinta de São Sebastião (Arruda dos Vinhos)
Enólogo Sevinate Pinto
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

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

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

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

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

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 
pela Casa da Música, não abrangendo os de 
promotores externos.

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
 
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 
para adulto, oferta de 2 entradas para 
menores de 18 anos
 
TERÇAS FIM DE TARDE 
E BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Não se aplicam descontos
 
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 
€ 10 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

www.casadamusica.com/restaurante  
Reservas 220 107 160

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

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

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

DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES 
AND SYMPHONY ORCHESTRA 
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
 
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 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
 
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10

All of the discounts above are applicable in 
concerts over € 10
 
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 
7 days preceding the concert are valid until 
48 hours before the concert.
 
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 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

Os preços anunciados nesta brochura 
são válidos salvo erro tipográfico.

INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira

VICE ‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos

ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores, 
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
INOGI – Asset Management. S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
III–Investimentos Industriais e Imobiliários, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT –  Software para 
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos 
da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e 
Participações
BA Glass
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e 
Imobiliários
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde 

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2s
ThyssenKrupp
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MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS CICLO MDS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS OUTONO EM JAZZ

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA


