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editorial

“Como difícil é salvar a casca da reputação das pedras da ignorância.”
FRANCESCO PETRARCA

A Casa da Música tem a situação única de poder programar sem limitações 
(a não ser as orçamentais e circunstanciais, nos próximos tempos particu-
larmente severas) os seus cinco Agrupamentos Residentes e um Serviço 
Educativo, o que permite à equipa de programação conceber temporadas 
com base em escolhas programáticas focadas em temáticas, abordagens e 
repertório, para os quais depois procura os intérpretes que se afiguram mais 
oportunos e cúmplices de uma estratégia não necessariamente evidente a 
olhares mais apressados e superficiais.

O modelo seguido desde 2007 pela Casa da Música, com um País 
Tema e retrospectivas de compositores, e com especial incidência a partir de 
2013, entrecruzando País Tema e Ciclos Temáticos ao longo da temporada 

— não necessariamente inscritos no País Tema —, introduz uma dinâmica na 
programação que estimula a criatividade, foca o trabalho de programação e 
comunicação e potencia a relação que o público estabelece com a progra-
mação e os seus vários desafios e protagonistas.

Mais uma vez resultou consensual no seio da equipa que faria todo o 
sentido para o público e para o desenvolvimento dos Agrupamentos Residentes 
revisitar alguns países que já foram tema em temporadas passadas, apro-
fundando aspectos (compositores, obras, temáticas) que terão ficado por 
abordar por falta de espaço, recursos ou oportunidade.

Para a programação de 2021 foi considerado que a Itália era o país 
que (após as repetições da Áustria e da França) musicalmente mais faria 
sentido revisitar e nesta fase o mais apelativo, permitindo a abordagem e o 
aprofundamento de diferentes perspectivas do Ano Itália programado em 
2013, uma vez que o seu potencial ficou longe de estar esgotado. A forma de 
comunicar uma nova abordagem do Ano Itália terá de assentar numa ideia 
de consolidação de uma imagem de marca da programação da Casa da 
Música. Isto porque há de facto imensa margem para inovar dentro de um 
determinado País Tema.

A Itália é definitivamente um país fascinante, único e irrepetível. Um país 
absolutamente paradoxal e pletórico, onde a excelência em quase todos os 
domínios da actividade humana, quando não bastas vezes o génio, convivem, 
a espaços com uma naturalidade desconcertante, com a vulgaridade e a 
corrupção. Mas a Itália, como alguém disse, é um laboratório da civilização 
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Conviver intensamente durante uma temporada com um determi-
nado compositor (ou compositores, como é o caso) é uma forma também 
pedagógica de aprofundar o conhecimento de um estilo particular e de uma 
linguagem, por vezes muito pessoais. Esta é uma experiência enriquecedora 
tanto para os nossos Agrupamentos Residentes como para o próprio público, 
que se confronta com um corpus da obra de um compositor como se fosse 
a um museu apreciar uma retrospectiva de um pintor.

Para qualquer orquestra do sul da Europa, tocar a música tão particular 
e idiossincrática de Jean Sibelius representa um enorme desafio técnico-ar-
tístico e implica uma aprendizagem. Para tanto, a Casa da Música irá convidar 
maestros especialistas na música de Sibelius, desde o próprio Maestro Titular 
Stefan Blunier até John Storgårds, Olari Elts ou Joseph Swensen, entre outros, 
que nos darão leituras informadas da INTEGRAL DAS SINFONIAS do grande 
compositor finlandês.

Por razões afins, a Casa da Música tem promovido nos últimos anos 
importantes Ciclos dedicados ao género concerto para instrumento solista 
e orquestra. O Piano, o Violino e a Voz tiveram já amplo destaque. Era altura 
de propor um CICLO GRANDES CONCERTOS PARA VIOLONCELO, outro 
dos grandes instrumentos melódicos — tão ligado à história da vida musical 
da Cidade —, que tantas obras-primas suscitou aos compositores desde o 
período Barroco até aos nossos dias. Este novo Ciclo tem por isso o mérito de 
colocar em destaque a Orquestra Barroca, o Remix Ensemble e a Orquestra 
Sinfónica, integrando-os numa Assinatura que cruza públicos e incentiva a 
descoberta. Como solistas foram convidados dois dos grandes violoncelistas 
da actualidade, Marc Coppey e Pieter Wispelwey.

O Ciclo Jazz será outro dos segmentos da programação particular-
mente condicionados pelo contexto de pandemia.

Com o circuito internacional praticamente parado abrem-se também 
outras oportunidades para os agrupamentos portugueses de grande qualidade 
subirem aos palcos da Casa, com todo o mérito e ainda com maior intensidade.

Grande parte da actividade do Serviço Educativo é dirigida a comu-
nidades escolares ou a sectores da população com dificuldades especiais.

Nas actuais circunstâncias a palavra de ordem será como sempre 
adaptar-adaptar-adaptar, e ir ajustando a programação à evolução da situação, 
o que, no limite, levará à criação de conteúdos digitais para que possamos, 
mesmo à distância, continuar a cumprir a nossa missão de serviço público 
num momento em que este é ainda mais necessário.

editorial

ocidental. A famosa inscrição na t-shirt de Madonna “Italians do it better” 
aplica-se na verdade a tudo, para o melhor e o pior. E Maquiavel, ao contrário 
do que se tornou vulgar presumir, não fez a apologia do cinismo: denunciou-o 

— como tão bem demonstrou o nosso Jorge de Sena.
A Itália — ou melhor dizendo, a península itálica — dominou durante 

séculos o nosso mundo, política, cultural, religiosa e civilizacionalmente. Como 
todos os Impérios, teve a sua queda. Mas sempre soube re-inventar-se, re-

-nascer, re-surgir. O que ficou vê-se, ouve-se, cheira-se, come-se, veste-se, 
lê-se, habita-se, bebe-se, usa-se, sente-se. Eppur si muove, e falamos do 
país, não do planeta.

É impossível pensar na Itália sem tropeçar mentalmente numa quan-
tidade prodigiosa de génios, tal como se tropeça literalmente em património 
artístico da humanidade ao virar de cada esquina da mais pequena cidade 
da Bota e, já agora, da ilha que a sua biqueira eternamente ameaça.

Passemos então à música, ou não fora em Itália que se inventou a moderna 
notação musical, e o piano, e o violino, e a ópera, e o concerto, e o quarteto de 
cordas, e o espaço enquanto parâmetro da mesma importância que a altura, 
a duração, a dinâmica e o timbre.

Itália. O país que, através da ópera, transformou Orfeu num mito extraor-
dinário e universal: o símbolo do poder da música sobre a morte.

Um desfile exaustivo dos génios da música italiana e universal, do 
passado aos tempos mais recentes, seria interminável. Palestrina, Gesualdo, 
Monteverdi, os Gabrielli, os Scarlatti, Vivaldi, Rossini, Donizetti, Bellini, Verdi, 
Puccini, Dallapiccola, Maderna, Luciano Berio, Luigi Nono, Giacinto Scelsi, 
Donatoni, não terão talvez todos representatividade proporcional à sua re-
levância e à nossa ambição pré-pandemia para esta Temporada. 

Marca de água da Casa da Música, a criação contemporânea terá, 
como não podia deixar de ser, um espaço natural na programação. Teremos 
por isso entre nós algumas das figuras cimeiras da composição como são 
Luca Francesconi (Compositor em Residência), Ivan Fedele, Francesco Filidei, 
Oscar Bianchi, dos quais daremos a conhecer obras encomendadas por esta 
instituição e outras em estreia no nosso país.

Alguns dos grandes intérpretes italianos da cena internacional também 
subirão ao palco da Sala Suggia, alguns em estreia na Casa, como Donatto 
Renzetti, Tito Ceccherini, Maurizio Baglini, Daniela Schillaci e Carlo Rizzi, ou 
desejados regressos como Fabio Biondi e Emilio Pomàrico.
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Uma das obras mais conhecidas do repertório de todos os tempos, a 
Nona Sinfonia de Beethoven, foi estreada em Viena em 1824 mas só foi tocada 
em Portugal mais de cem anos depois. Este exemplo do crónico atraso da 
vida musical portuguesa em relação aos grandes centros europeus revela 
uma realidade que a Casa da Música veio alterar radicalmente.

De facto, a Casa da Música tem sido pioneira na revelação ao público 
português de obras relevantes do repertório, promovendo primeiras audições 
absolutas no país e mesmo no espaço ibérico.

A temporada de 2021 é particularmente rica nesse domínio, inclusive 
com um conjunto de estreias da maior importância, no âmbito do plano de 
encomendas em parcerias internacionais aos mais relevantes compositores 
da actualidade, colocando a Casa da Música no centro das atenções do 
meio musical.

Bons exemplos disso serão as estreias de uma nova obra de Luca 
Francesconi, um segundo concerto para violino, um concerto para piano de 
Francesco Filidei, uma nova peça orquestral de Pedro Amaral ou uma obra 
original de Luís Antunes Pena para o Remix Ensemble que terá estreia em 
Colónia. Como sempre, será eleito um Jovem Compositor português em 
residência, desta feita Carlos Lopes, que beneficiará de três encomendas e 
de oportunidades para explorar ou aprofundar novas técnicas compositivas 
e criativas.

A organização do calendário da programação por grandes “constela-
ções temáticas” é já uma imagem de marca da Casa da Música e é um dos 
factores distintivos em relação à programação de outras salas de concerto. 
Se a continuidade dos títulos deste Blocos Programáticos tem sido um veí-
culo eficaz de comunicação, a renovação dos conteúdos, compositores e 
intérpretes tem mantido o interesse no público e estimulado a nossa capa-
cidade de inovação. MÚSICA & REVOLUÇÃO ou À VOLTA DO BARROCO, por 
exemplo, são dois dos festivais mais emblemáticos e mais esperados pelo 
público mas sempre programados com abordagens diferentes: os temas 
permanecem desafiantes e as inúmeras escolhas de repertório possíveis 
uma fonte de inspiração. 

Em 2021 iremos introduzir dois novos Blocos Programáticos, MÚSICA 
E MITO em Março e MÚSICA E VINHO em Setembro.

Logo em Janeiro, com AVANTI ITALIA!, manter-se-á o modelo até 
agora seguido de dar o mote para a programação do ano nas duas semanas 
de Abertura do País Tema, com uma síntese do que é o fundamental do 

património musical desse país. No caso do Ano Itália será dado destaque a 
Palestrina, Claudio Monteverdi, Carlo Gesualdo, Carlo Monza, Giovanni Battista 
Sammartini, Angelo Maria Scaccia, Antonio Brioschi, Luigi Boccherini, Giuseppe 
Verdi, Giacomo Puccini e a música contemporânea será representada por 
Luciano Berio, Luigi Dallapiccola, Francesco Filidei e pelo maior compositor 
italiano da actualidade, Luca Francesconi.

Participam na festa todos os Agrupamentos Residentes e um conjunto 
notável de maestros e solistas convidados.

INVICTA.MÚSICA.FILMES tem lugar cativo em Fevereiro.
Os cine-concertos pela Orquestra Sinfónica e pelo Remix Ensemble 

e a música no cinema, bem como um conjunto de actividades educativas 
associadas, continuam a constituir um segmento que nos permite dialogar 
com novos públicos.

Destaque para a estreia em Portugal da música que Ivan Fedele com-
pôs para o filme de Jean Epstein La chute de la maison de Usher, baseado 
no conto de Edgar Allan Poe. A cargo da Orquestra Sinfónica estará mais um 
filme de Charles Chaplin com música do próprio, sempre justamente popular 
junto do público.

MÚSICA E MITO, em Março, será então um dos novos Ciclos Temáticos 
da Temporada.

Nas palavras de Carlos Gual, “o termo grego mythos significa não 
só “relato tradicional” mas também “argumento” de uma obra teatral na 
Poética de Aristóteles, que, não por acaso, utiliza repetidamente a palavra 
nos dois sentidos”. Mas neste Ciclo, mito é, num sentido mais abrangente, 
uma narrativa tradicional que evoca a actuação exemplar e memorável de 
seres extraordinários — mitológicos, lendários ou ficcionais — que alimentam 
a nossa memória colectiva.

Os Mitos sempre foram e continuam a ser matéria predilecta e infindável 
para muitos compositores, havendo uma profunda identificação da música 
como agente da relação ou acesso à divindade ou ao que ultrapassa a dimen-
são humana. Este novo festival temático na Casa da Música aborda um tema 
vasto, que produziu muitas obras-primas da música erudita ocidental, desde 
a mitologia greco-latina, com Prometeu, Apolo ou Dédalo, até grandes arqué-
tipos ocidentais, como poderiam ser Fausto, Siegfried ou Pelléas e Mélisande.

Os CONCERTOS DE PÁSCOA regressam para evocar a Morte e 
Ressurreição de Cristo. Grande fonte de inspiração para compositores de 
todos os tempos, crentes, ateus ou agnósticos, produziu obras-primas da 
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humanidade como os Requiem ou Stabat Mater que nunca nos cansaremos 
de revisitar com interpretações renovadas. Anunciam-se grandes solistas 
para este período, entre os quais se destaca Andreas Scholl.

Sempre no fim de Abril, o festival MÚSICA & REVOLUÇÃO tem obedecido 
ao longo dos anos a várias temáticas, colocando em foco obras que mudaram 
o curso da história e a sua interacção com grandes convulsões sociais. No Ano 
Itália iremos focar-nos num compositor, Luigi Nono, sem dúvida um dos mais 
revolucionários e politicamente empenhados da história da música. Participam 
no ciclo a Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble — com o precioso know 
how da equipa da Worten Digitópia — em concertos que os cruzam em palco 
fazendo do contraste e da alternância um instrumento de eloquência.

RITO DA PRIMAVERA vem mais uma vez evocar o tempo da natureza que 
renasce e da pujança da juventude. Mantém-se o mesmo perfil de promoção 
de jovens músicos emergentes nos vários géneros musicais. Destaques para 
a reactivação do Prémio Novos Talentos AGEAS, SPRING ON!, Echo Rising 
Stars e mais uma edição de O Estado da Nação, em que a música contem-
porânea portuguesa terá mais um destaque…

VERÃO NA CASA renova o mesmo espírito festivo de sempre. Mediante 
a evolução da pandemia e a real possibilidade de se realizarem grandes 
concertos em espaço público para assistentes numerosos, tem tido como 
pontos altos os Grandes Concertos Metropolitanos em que particularmente 
as Orquestras Sinfónica e Barroca realizam concertos ao ar livre em Gaia, 
Matosinhos, Maia, Gondomar, Avenida dos Aliados e um pouco por todo o 
território nacional, assim as limitações impostas pela pandemia o permitam.

MÚSICA E VINHO é o novo ciclo temático da rentrée. Contando com 
a participação da Orquestra Sinfónica, da Orquestra Barroca e do Coro. No 
tempo das vindimas, o culto do vinho na música de várias épocas é um tema 
bem apelativo. Ocasião para experiências de harmonização de música e 
vinho com o agrupamento especializado Zefiro Torna.

O festival anual OUTONO EM JAZZ é sempre renovado com novas 
propostas de um género musical com cada vez mais seguidores e que aborda 
territórios cada vez mais vastos. Na expectativa de estarmos nesta altura 
em tempos normalizados, o cartaz será, como tem sempre sido, desafiador.

Como o próprio título indica, À VOLTA DO BARROCO é, desde a sua 
origem, um festival temporalmente bastante abrangente, podendo abordar 
um riquíssimo património, desde a polifonia renascentista até ao produto da 
influência do Barroco na actualidade, sendo o centro de gravidade o período 

homónimo propriamente dito, com ênfase no inesgotável repertório italiano 
no ano em que a Orquestra Barroca celebra 15 anos de uma actividade 
notável. Sendo o concerto uma invenção do Barroco, o CICLO GRANDES 
CONCERTOS PARA VIOLONCELO terá aqui um ponto marcante, em que o 
repertório clássico se cruza com o contemporâneo pelas mãos dos brilhantes 
Marc Coppey e Pieter Wispelwey.

E chega MÚSICA PARA O NATAL…
O tradicional festival natalício na Casa da Música continua a desvendar 

um repertório infindável sobre a temática do Nascimento de Cristo. A Sinfónica, 
a Barroca e o Coro interpretam a integral das Cantatas que compõem a eterna 
Oratória de Natal de J. S. Bach.

Terminamos assim a Temporada com uma mensagem de esperança 
e sobretudo a crença de que pelo belo na arte e na vida nos salvamos.

ANTÓNIO JORGE PACHECO

editorial



LUCA FRANCESCONI
compositor em residência

Luca Francesconi (Itália, 1956) estudou compo-
sição com Azio Corghi, Karlheinz Stockhausen 
e Luciano Berio, e jazz no Berklee College of 
Music em Boston. Entre 1981 e 1984, trabalhou 
como assistente de Berio. Em 1990 fundou em 
Milão o Agon Acustica Informatica Musica, um 
centro de pesquisa e produção musical com 
recurso a novas tecnologias.

Compôs mais de cem obras para vários 
formatos, desde o instrumento solista à grande 
orquestra e ainda criações multimédia, incluindo 
encomendas das instituições musicais interna-
cionais mais importantes. Uma das suas obras 
recentemente premiadas (Prémio de Música da 
Royal Philharmonic Society) foi Duende — The 
Dark Notes, um concerto para violino e orques-
tra que a Casa da Música apresenta este ano 
em estreia nacional — pela Orquestra Sinfónica 
com o solista Ilya Gringolts. 

São seis obras que atravessam a tem-
porada, mostrando as múltiplas faces de uma 
figura central da composição contemporânea 
que já tem sido tocada no Porto. Lembremos, 
por exemplo, a ópera Quartett, de 2011, uma 
encomenda do La Scala com encenação de 
La Fura dels Baus (Prémio dos Críticos Franco 
Abbiati 2011), apresentada mais de 80 vezes por 
todo o mundo, em oito produções; ou o Concerto 
para piano, uma encomenda da Casa da Música 
escrita para Nicolas Hodges.

A música de Francesconi tocada em 
2021 pelos agrupamentos residentes da Casa 

da Música inclui obras para coro, orquestra e 
ensemble. Da música concertante há a desta-
car, além de Duende, a estreia nacional de um 
concerto para violino e orquestra, para a solis-
ta Patricia Kopatchinskaja, encomendado pela 
Casa da Música em parceria com instituições 
internacionais; Islands, para piano e orques-
tra, sendo solista Tamara Stefanovitch; e ainda 
Daedalus, para flauta e ensemble.

Luca Francesconi é também maestro. 
Ensina há 35 anos em conservatórios italianos e 
em masterclasses por todo o mundo. É profes-
sor e director do departamento de composição 
na Musikhögskolan de Malmö (Suécia). A trans-
missão de ensinamentos às novas gerações é 
uma das vertentes da sua residência na Casa 
da Música, que inclui um seminário aberto a 
estudantes de composição.

Depois de deixar a direcção do Agon, em 
2004, Luca Francesconi fundou no mesmo ano o 
Festival “Connect” em Malmö. Em 2005 fundou 
o Musical invention Lab na Semana Musical de 
Stresa. Foi director artístico da Bienal de Música 
de Veneza, onde criou e coordenou quatro fes-
tivais, e foi nomeado consultor artístico do fes-
tival Ultima em Oslo.

Em 2018, Luca Francesconi recebeu o 
Prémio Feltrinelli da Accademia dei Lincei em 
Roma e o Prix Italiques.



MARC COPPEY
artista em associação

Marc Coppey (França, 1969) é um dos 
principais violoncelistas da actualidade. Yehudi 
Menuhin conheceu-o no Concurso Bach (1988) 
em Leipzig, quando Marc, com apenas 18 anos, 
ali venceu os dois prémios mais importantes. 
Rapidamente se estreou em Moscovo e Paris 
com o Tchaikovsky Trio, ao lado de Menuhin e 
Victoria Postnikova, uma colaboração docu-
mentada num filme do célebre realizador Bruno 
Monsaingeon. Em 1989 Mstislav Rostropovitch 
convidou-o para o Evian Festival e, a partir desse 
momento, a sua carreira a solo rapidamente se 
desenvolveu. É convidado regular das principais 
orquestras internacionais e colabora com inú-
meros maestros prestigiados. 

A sua residência na Casa da Música cruza-
-se com o ciclo dedicado aos Grandes Concertos 
para Violoncelo. Coppey é solista em cinco dos 
oito concertos deste ciclo, apresentando obras 
centrais do repertório concertante (Elgar, Dvořák 
e o primeiro de Chostakovitch) e também peças 
contemporâneas de Wolfgang Rihm (Versuchung, 
Homenagem a Max Beckmann, com o Remix 
Ensemble) e Henry Dutilleux (Toute un Monde 
Lointain, com a Orquestra Sinfónica).

Desde o início da sua carreira, Marc 
Coppey dedica-se à música barroca e con-
temporânea, bem como a algum do mais co-
nhecido repertório romântico. Apaixonado pela 
música de câmara, foi violoncelista do Quarteto 
Ysaÿe. A amplitude do seu repertório é a prova 

da sua profunda curiosidade: das Suites de Bach 
a obras que lhe dedicam muitos compositores 
contemporâneos. Fez a estreia mundial de con-
certos de Lenot, Tanguy e Monnet.

As gravações de Marc Coppey têm sido 
aclamadas pela crítica internacional. A sua dis-
cografia inclui obras de Beethoven, Debussy, 
Emmanuel, Fauré, Grieg e Strauss, para as eti-
quetas Auvidis, Decca, Harmonia Mundi e K617. 
Gravou a Integral das Suites de Bach (premia-
da pela revista Télérama), um disco dedicado 
à música de Dohnányi (premiado com “10 de 
Répertoire” da revista francesa Répertorie), 
um álbum dedicado às grandes sonatas russas 
para violoncelo, o Quinteto de Schubert com o 
Quarteto Prazak e ainda o Concerto para vio-
loncelo de Martin Matalon. Mais recentemente, 
gravou o Concerto para violoncelo de Dutilleux 
e Epiphanie de Caplet com a Orquestra de Liège 
sob a direcção de Pascal Rophé, tendo recebido 
cinco estrelas da revista da NNC, um Diapason 
d’Or e o “Choc” da Monde de la Musique.

Marc Coppey é professor de violoncelo 
no Conservatório Superior de Paris e orienta 
masterclasses no mundo inteiro. É director artís-
tico do festival de música de câmara Musicales 
de Colmar e, desde 2011, é director musical do 
Zagrebacki Solisti. Foi nomeado Officier des 
Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura 
francesa, em 2014. Toca num raro violoncelo do 
luthier Matteo Goffriller (Veneza, 1711).



CARLOS LOPES
jovem compositor em residência

Carlos Lopes (Portugal, 1995) estudou piano 
com Constantin Sandu na Escola Superior de 
Música e das Artes do Espectáculo, e previa-
mente com Cristina Lima no Centro de Cultura 
Musical (Santo Tirso). Além da Licenciatura 
em Piano, concluiu também a Licenciatura em 
Composição na ESMAE, em 2020, sob a orien-
tação de Pedro Santos, Dimitris Andrikopoulos 
e Carlos Azevedo.

Já teve obras estreadas pela Orquestra 
Gulbenkian (5 Variações do Desassossego 
para barítono e orquestra), pela Orquestra 
Sinfónica da ESMAE (A M O K para orquestra) 
e pelo Quarteto Verazin (tragoidia para quarte-
to de cordas), destacando-se ainda uma obra 
para piano, toy piano e fita estreada por Inês 
Lopes — [1n ^ s]. Foi premiado no 11.º Concurso 
Internacional de Composição da Póvoa de 
Varzim e fez seminários com compositores 
como Luís Antunes Pena, Philippe Manoury, 
João Pedro Oliveira, Luís Tinoco e Harrison 
Birtwistle. Encomendada pelo Prémio Jovens 
Músicos Antena 2/RTP, a sua obra Clepsydra 
foi a peça obrigatória da categoria de violon-
celo (nível superior) na edição de 2020 deste 
importante concurso.

Esta sua residência vem no seguimento 
de uma tradição de apoio a novos talentos da 
composição, que a Casa da Música iniciou em 
2007. O resultado desta aposta será revelado 
em concertos a realizar em Maio, Outubro e 
Novembro, com a estreia das três obras enco-
mendadas a Carlos Lopes: uma a interpretar 
pela Orquestra Sinfónica, outra pelo Remix 
Ensemble, e uma terceira para grupo de câmara, 
a ser apresentada pelo ensemble vencedor 
do nível superior do Prémio Jovens Músicos 
da Antena 2. 
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SINFÓNICA  
SÉRIE CLÁSSICA
A Série Clássica apresenta algumas das criações mais perfeitas 
e intemporais da história da música. Em noites de sexta-feira que 
prometem ficar na memória, a Orquestra Sinfónica percorre obras de 
mestres imortais: os clássicos de Viena (Mozart, Haydn e Beethoven), 
os grandes sinfonistas russos (Prokofieff e Chostakovitch) ou o nome 
mais sonante da música nórdica, Jean Sibelius. 

Aqui se incluem excertos orquestrais de famosas obras 
cénicas como O Lago dos Cisnes de Tchaikovski, Peer Gynt de 
Grieg ou ainda o célebre ciclo Ruckert-Lieder de Mahler na voz de 
Hanna-Elisabeth Müller. 

Nesta série destacam-se solistas virtuosos como Marc 
Coppey, Pieter Wispelwey, Viviane Hagner, Benjamin Schmid e o 
maestro-pianista Christian Zacharias interpretando, respectivamen-
te, peças de referência do repertório: os Concertos para violoncelo 
de Dvořák, Elgar e Haydn, os Concertos para violino de Sibelius e 
Wolf-Ferrari e ainda os Concertos para piano de Mozart e C. P. E. 
Bach. De Schoenberg, a Orquestra apresenta uma das obras mais 
apreciadas pelo público: Noite Transfigurada. O Ano Itália não podia 
deixar de ser assinalado e dá origem a dois concertos especiais 
inteiramente dedicados a este país, sob a direcção de maestros 
estreantes na Casa da Música: Donato Renzetti e Carlo Rizzi. No 
pódio estarão ainda outros maestros de prestígio internacional que 
garantem interpretações de grande nível artístico. 

Noites de música clássica emocionante a marcar na agenda 
com a compra da sua assinatura.

SÉRIE COMPLETA

29.01 MOZART CONCERTANTE

26.02 O AROMA DO AMOR

12.03 PROMETEU

19.03 MITOS DE AMOR

26.03 A PAIXÃO

16.04 CONCERTO DE ELGAR

30.04 CLASSICISMO VIENENSE

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK

21.05 ZACHARIAS TOCA MOZART

04.06 CONCERTOS ITALIANOS

18.06 O CANTO DOS CISNES

24.09 CANTOS DO NORTE

01.10 AS SETE ÚLTIMAS 

PALAVRAS DE CRISTO

22.10 VIOLONCELO RUSSO

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE

26.11 NATUREZA ENCANTADA

10.12 BELA ITÁLIA

17 CONCERTOS

€ 111, 10

Desconto 45%

—
CARTÃO AMIGO

€ 83,32

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

SÉRIE 8 CONCERTOS

26.02 O AROMA DO AMOR

12.03 PROMETEU

16.04 CONCERTO DE ELGAR

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK

04.06 CONCERTOS ITALIANOS

01.10 AS SETE ÚLTIMAS 

PALAVRAS DE CRISTO

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE

10.12 BELA ITÁLIA

08 CONCERTOS

€ 65,00

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 48,75

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

SÉRIE 9 CONCERTOS

29.01 MOZART CONCERTANTE

19.03 MITOS DE AMOR

26.03 A PAIXÃO

30.04 CLASSICISMO VIENENSE

21.05 ZACHARIAS TOCA MOZART

18.06 O CANTO DOS CISNES

24.09 CANTOS DO NORTE

22.10 VIOLONCELO RUSSO

26.11 NATUREZA ENCANTADA

09 CONCERTOS

€ 66,30

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 49,72

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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SINFÓNICA 
SÉRIE DESCOBERTAS

SINFÓNICA 
FORA DE SÉRIE

Nas tardes de sábado, a Orquestra Sinfónica mergulha na música 
dos nossos dias e em obras raramente incluídas no repertório ha-
bitual das orquestras, várias das quais nunca antes apresentadas 
em Portugal. Sinfonias de Jean Sibelius fazem parte do programa 
e permitem-lhe viajar pelas sonoridades magníficas que o grande 
compositor finlandês desenhou no dealbar do século passado em 
confronto com obras mais recentes, ora herdeiras dessa linhagem 
ora contrastantes e inesperadas.

Entre os convidados especiais para dividir o palco com a 
orquestra encontram-se solistas de renome internacional. Leticia 
Moreno dá o mote com a interpretação de um concerto de Prokofieff. 
O versátil violinista Ilya Gringolts celebra o Ano Itália colocando 
lado a lado um concerto histórico de Paganini e outro bem mais 
recente de Luca Francesconi. Deste compositor italiano, que em 
2021 é o nosso Compositor em Residência, ouve-se ainda um novo 
concerto para violino encomendado pela Casa da Música e por 
outras prestigiadas instituições, com interpretação da dedicatária, 
Patricia Kopatchinskaja, uma estrela das salas de concerto. Obras 
concertantes de Magnus Lindberg e Francesco Filidei contam com 
a mestria dos pianistas Joseph Moog e Maurizio Baglini. A estreia 
em Portugal do Requiem sem vozes de Hans Werner Henze des-
taca o piano de Jonathan Ayerst e o trompete de Marco Blaauw. E 
porque o ano é também dedicado às obras centrais do repertório 
concertante do violoncelo, contamos com o virtuoso Marc Coppey 
a interpretar Dutilleux.

A música portuguesa é um dos focos da Série Descobertas, 
com uma tarde de mais um Estado da Nação, dedicada a composi-
tores nacionais, que inclui estreias mundiais e obras concertantes 
pelo pianista Roger Muraro e pelo clarinetista Horácio Ferreira. 
Desvendamos ainda a música revolucionária de Luciano Berio e 
Giacinto Scelsi, e revisitamos A Canção da Terra de Mahler.

CONCERTOS EM ASSINATURA

06.02 VIOLINO OLÉ!

06.03 REQUIEM

10.04 FINLÂNDIA EM CONCERTO

07.05 ESTADO DA NAÇÃO

29.05 A QUARTA DE SIBELIUS

18.09 A CANÇÃO DA TERRA

30.10 MÚSICA PARA A CIDADE ETERNA

20.11 VIVA PAGANINI

04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS

09 CONCERTOS
€ 68,90

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 51,67

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

Há concertos que nascem de um propósito especial: uma celebra-
ção, uma data festiva, uma apresentação diferente do habitual e 
particularmente atractiva. São estes programas que reunimos na 
Sinfónica Fora de Série e começam com o Concerto de Ano Novo. 
O País Tema de 2021, Itália, dá origem a algumas das propostas, 
desde logo com uma gala de árias famosas de Verdi e Puccini, nas 
vozes da soprano Daniela Schillaci e do tenor Rafael Rojas.

O cine-concerto apresentado em Fevereiro é um regresso 
ao génio de Chaplin, com a exibição de uma das suas comédias 
clássicas acompanhada ao vivo pela orquestra e prometendo uma 
experiência inesquecível.

Sendo Nono um dos nomes fundamentais da música italiana 
do século XX, deixe-se levar pelos sons surpreendentes da sua 
música revelados nos dois concertos Música & Revolução, ambos 
partilhados com o Remix Ensemble. Outros sons revolucionários 
de Itália são dados a ouvir pela orquestra e motivam as visitas de 
artistas especializados na interpretação de música contemporânea: a 
pianista Tamara Stefanovich interpreta Islands de Luca Francesconi 
e a meio-soprano Christina Daletska canta Luigi Dallapiccola. Outros 
programas igualmente imperdíveis colocam a Sinfónica e o Coro no 
mesmo palco, desde um fim de tarde de Outono com o arrebatador 
Requiem de Mozart às celebrações natalícias com a Oratória de Natal 
de Bach. Fora de Série é também a viagem ao Oriente ao som do 
sheng, instrumento milenar chinês, mais um apontamento de uma 
assinatura multifacetada que vai enriquecer a sua experiência na 
sala de concertos.

CONCERTOS EM ASSINATURA

08.01 CONCERTO DE ANO NOVO

15.01 GALA DA ÓPERA ITALIANA

23.01 ITÁLIA EM CONCERTO

20.02 O CIRCO DE CHAPLIN

23.04 VARIAÇÕES DE LUIGI NONO

24.04 UM REVOLUCIONÁRIO ITALIANO

02.07 RITMOS AMERICANOS

08.10 VENTOS DO ORIENTE

16.10 CORO DE BERIO

06.11 PINTURA CONCERTANTE

13.11 REQUIEM DE MOZART

17.12 ORATÓRIA DE NATAL I

12 CONCERTOS

€ 98,40 

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO 

€ 73,80

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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SINFÓNICA 
SÉRIE FAMÍLIAS
Os segredos da partitura da orquestra e as histórias por detrás da 
criação das mais apelativas obras sinfónicas são o mote para os 
concertos comentados de domingo ao meio-dia. São programas de 
eleição para as famílias e para aqueles que gostam de saber os deta-
lhes da composição e da orquestração. Com a duração de uma hora 
sem intervalo e a orientação de comentadores que conhecem bem 
as cores da música, a audição torna-se uma experiência mais rica. 

Aqui se poderá conhecer algo mais sobre a vida dos compo-
sitores e as histórias que quiseram contar em notas de música. São 
obras que reflectem as viagens de Mozart e Haydn, o fascínio pela 
natureza nórdica de Sibelius, ou pelas paisagens entre a Boémia e 
a Áustria através da música de Dvořák, Smetana e Strauss. É ainda 
a música nascida de narrativas literárias recheadas de fantasia 
como Peer Gynt de Grieg ou Prometheus de Beethoven, além de 
cânones da música sinfónica que nos deixaram Brahms e Prokofieff. 
Música intemporal na superior interpretação de grandes maestros 
internacionais, numa assinatura que se completa com o animado e 
tradicional Concerto de Carnaval.

CONCERTOS EM ASSINATURA

31.01 HISTÓRIAS DE MOZART

14.02 CONCERTO DE CARNAVAL

14.03 O TITÃ REBELDE

18.04 A TERCEIRA DE BRAHMS

16.05 A SEGUNDA DE SIBELIUS

20.06 A QUINTA DE SIBELIUS

26.09 PEER GYNT

24.10 SINFONIAS CLÁSSICAS

28.11 LENDAS DA BOÉMIA

09 CONCERTOS
€ 37,70

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 28,27

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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REMIX ENSEMBLE

Entre as suas principais propostas para esta temporada, o Remix 
Ensemble apresenta nomes incontornáveis da música italiana, da 
que se faz hoje e daquela que marcou o século XX — ou não fos-
se 2021 o ano em que se celebra Itália com todo o seu esplendor 
musical. País cheio de música e de músicos, com um presente 
artístico que honra um passado rico, foi e é casa de nomes como 
Luciano Berio, Luca Francesconi, Luigi Nono e Salvatore Sciarrino, 
alguns dos compositores que integram o repertório do ensemble. 
Na Itália do século passado, música é também sinónimo de guerra, 
de sombras, de revolução. Procura-se desvendar a enigmática obra 
de Giacinto Scelsi e revelar o espírito livre de Franco Donatoni. Com 
Luigi Nono, propõe-se uma viagem ao inconformismo que a música 
pode significar.

Mas há mais para este ano: uma partitura para cinema por Ivan 
Fedele e várias estreias que resultam de parcerias e de encomendas 
da Casa da Música. Música com laivos teatrais de Heiner Goebbels, 
o violoncelo de Marc Coppey a interpretar Wolfgang Rihm, uma 
obra de Luís Antunes Pena nunca antes tocada em solo português, 
uma composição de Carlos Lopes que se ouve pela primeira vez no 
mundo, o apelativo trabalho de Cathy Milliken que tem no público 
o seu principal aliado. Sob a direcção do seu prestigiado maestro 
titular, Peter Rundel, mas também dos não menos conceituados 
Emilio Pomàrico, Brad Lubman e Jonathan Stockhammer, o Remix 
Ensemble entra na sua terceira década de vida com os pés bem 
assentes no presente e no futuro da música.

CONCERTOS EM ASSINATURA

24.01 ITALIANO VERO…

16.02 A QUEDA DA CASA DE USHER

16.03 MITOS GREGOS

23.04 VARIAÇÕES DE LUIGI NONO

24.04 UM REVOLUCIONÁRIO ITALIANO

11.05 REALIDADES PARALELAS

14.09 CONCERTO FINAL DA ACADEMIA 

DE VERÃO

06.11 PINTURA CONCERTANTE

07.11 TRADIÇÃO ITALIANA

14.12 NIGHT SHIFT

10 CONCERTOS
€ 67,20

Desconto 40%

—
CARTÃO AMIGO

€ 50,40

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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ORQUESTRA 
BARROCA
ORQUESTRA 
BARROCA

CONCERTOS EM ASSINATURA

17.01 MOZART EM MILÃO

31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL

30.05 A PAIXÃO SEGUNDO SÃO MATEUS

25.09 FESTIM NA BABILÓNIA

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE

07.11 TRADIÇÃO ITALIANA

22.12 ORATÓRIA DE NATAL II

07 CONCERTOS

€ 66,30 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO 

€ 49,72

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura

No ano em que completa o seu 15.º aniversário, a Orquestra Barroca 
Casa da Música começa a temporada com uma viagem a Milão guia-
da pelo consagrado violinista e maestro Fabio Bondi, promovendo 
um encontro entre Mozart e compositores milaneses do século XVIII. 
Outro solista de enorme relevo a destacar é o contratenor Andreas 
Scholl, que vem assinalar a Páscoa com uma cantata de Bach e o 
Stabat Mater de Vivaldi. Um elenco de solistas especializados em 
música antiga alia-se à Orquestra Barroca e ao Coro Casa da Música 
para levar ao palco da Sala Suggia a monumental Paixão segun-
do São Mateus, de Johann Sebastian Bach, naquele que será um 
momento alto da temporada e do percurso destes agrupamentos. 
Já depois do Verão, a Orquestra Barroca deambula por obras de 
Marais, Händel, Bach e Purcell que trazem consigo as dores e os 
prazeres de uma antiquíssima bebida: o vinho. 

A temporada encerra em celebração, juntando Orquestra 
Barroca e Coro Casa da Música na apresentação da inesquecível 
Oratória de Natal de Bach.
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CORO 
CASA DA MÚSICA
Da felicidade à dor, das festas às despedidas, a música coral atravessa 
o tempo e deixa marcas nas mais diferentes culturas — e Itália, o país 
que a Casa da Música celebra este ano, demonstra-o com excelência. 
A música de Monteverdi, o mais famoso de todos os madrigalistas, 
continua a ser fonte de inspiração para compositores do nosso 
tempo: em dois concertos diferentes, o Coro Casa da Música recua 
ao século XVII e regressa à contemporaneidade, realizando numa 
dessas ocasiões a estreia nacional de uma obra de Luca Francesconi, 
Sea Shell. As vozes do Coro viajam ainda à pátria de Jean Sibelius de 
onde trazem uma inesperada versão de Finlandia, obra orquestral que 
se transformou num hino do país, percorrendo ainda outros autores 
do Norte da Europa. E não esquecem o legado de Bach, centrando 
um concerto na sua sublime música coral. 

CONCERTOS EM ASSINATURA

16.01 CORO À ITALIANA

11.04 HUMORES DA NOITE

09.05 CANÇÕES NÓRDICAS

19.09 O VINHO DO AMOR

31.10 BACH IMORTAL

21.11 MADRIGAIS

06 CONCERTOS

€ 39,00 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO 

€ 29,25

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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CICLO PIANO 
FUNDAÇÃO EDP
Cada recital do Ciclo de Piano apresenta-nos a arte lapidada como 
um diamante por alguns dos pianistas mais conceituados do nosso 
tempo. A temporada começa, como habitualmente, com a aposta 
num jovem valor do instrumento, desta vez David Craveiro. Seguem -
-se sete nomes de referência mundial, vários dos quais já presen-
tearam o público portuense com actuações entusiasticamente 
aplaudidas. Surge assim a oportunidade para voltar a ouvir grandes 
nomes da escola russa, desde logo os impressionantes Grigory 
Sokolov e Arcadi Volodos, com programas que visitam o piano 
romântico de Chopin e Schubert, mas também uma outra geração 
da qual se destacam os conceituadíssimos Alexander Romanovsky 
e Vadym Kholodenko, em recitais que prestam tributo à música 
arrebatadora de Rachmaninoff e Prokofieff. Os compositores ro-
mânticos que marcaram a história do piano são também escolhas 
de duas pianistas que pela primeira vez se fazem ouvir em recital na 
Casa da Música: a sul-coreana Yeol Eum Son e a americana Claire 
Huangci. A temporada encerra com uma estrela britânica do piano, 
Benjamin Grosvenor, que aos 29 anos de idade já soma quase duas 
décadas na ribalta e uma multipremiada discografia.

CONCERTOS EM ASSINATURA

12.01 DAVID CRAVEIRO

23.02 ARCADI VOLODOS 

07.03 ALEXANDER ROMANOVSKY

13.04 GRIGORY SOKOLOV

18.05 YEOL EUM SON

17.10 CLAIRE HUANGCI 

14.11 VADYM KHOLODENKO

01.12 BENJAMIN GROSVENOR

08 CONCERTOS

€ 67,60 

Desconto 35%

—
€ 50,70

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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INTEGRAL DAS 
SINFONIAS DE SIBELIUS
Jean Sibelius referia-se às suas sinfonias como “confissões de fé” 
de diferentes fases da sua vida, justificando por isso o facto de elas 
serem tão distintas entre si. Ao longo do ano de 2021, a Orquestra 
Sinfónica percorre o catálogo completo das sinfonias do composi-
tor finlandês, mergulhando nas múltiplas paisagens daquele que é 
considerado um dos maiores da música nórdica. Responsável pela 
criação de uma identidade nacional finlandesa através da música, 
Sibelius escreveu uma extensa obra que inclui sete sinfonias, um 
concerto para violino, música de cena e poemas sinfónicos onde 
se destacam as temáticas nacionalistas e existenciais. 

Além da direcção do maestro titular da Orquestra, Stefan 
Blunier, esta viagem conta com reputados maestros internacionais: 
o finlandês John Storgårds, o mestre russo Vassily Sinaisky, o nor-
te-americano de origem nórdica Joseph Swensen e os estonianos 
Olari Elts e Arvo Volmer.

Ao adquirir esta assinatura terá a possibilidade de escutar 
também peças concertantes para violino, piano e violoncelo, con-
tando com a presença de estrelas da música erudita como Leticia 
Moreno, Joseph Moog, Patricia Kopatchinskaja, Viviane Hagner e 
Marc Coopey.

CONCERTOS EM ASSINATURA

06.02 VIOLINO OLÉ!

10.04 FINLÂNDIA EM CONCERTO

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK

29.05 A QUARTA DE SIBELIUS

18.06 O CANTO DOS CISNES

24.09 CANTOS DO NORTE

04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS

07 CONCERTOS

€ 55,90 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 41,92

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura



38 GRANDES 
CONCERTOS PARA 
VIOLONCELO
Desde um registo próximo da voz humana, passando pelo abraço 
que envolve o instrumento quando tocado, muitas são as razões 
que levam artistas e ouvintes de todos os tempos a fascinarem-
-se pelo violoncelo. Esta assinatura percorre os grandes marcos 
do repertório concertante para o instrumento num período que 
abrange cerca de 300 anos. A viagem arranca com as cores do 
Barroco italiano representadas numa partitura de Vivaldi e entra 
pelo Classicismo vienense, resgatando uma obra do catálogo de 
Haydn descoberta 200 anos após a sua composição. As correntes 
nacionalistas do século XIX revelam-se na partitura nostálgica do 
compositor boémio Antonín Dvořák. De fora não poderiam ficar as 
obras-primas de Elgar e de Chostakovitch, mas também a música 
escrita em períodos mais recentes, por Dutilleux e Wolfgang Rihm. 

Ao longo do ano, três solistas partilham o palco com a 
Orquestra Sinfónica, a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble 
neste ciclo de música concertante. O violoncelista francês Marc 
Coppey empresta a sua genialidade a cinco dos oito concertos 
contemplados na assinatura, percorrendo a música de Dvořák, Elgar, 
Chostakovitch, Dutilleux e Rihm. Para demonstrar as diferentes 
possibilidades sonoras e estilísticas de cada agrupamento, o holan-
dês Pieter Wispelwey junta-se à Orquestra Barroca e à Orquestra 
Sinfónica para interpretar exactamente o mesmo concerto, neste 
caso o primeiro de Haydn. A Orquestra Barroca apresenta um dos 
concertos de Vivaldi na companhia de Filipe Quaresma. 

Uma assinatura que leva a emoção do violoncelo mais longe 
e promete seduzir qualquer melómano.

CONCERTOS EM ASSINATURA

31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL

16.04 CONCERTO DE ELGAR 

14.05 CONCERTO DE DVOŘÁK 

22.10 VIOLONCELO RUSSO

05.11 DELÍRIO CONCERTANTE 

06.11 PINTURA CONCERTANTE

07.11 TRADIÇÃO ITALIANA

04.12 DESPEDIDA DE SIBELIUS 

08 CONCERTOS

€ 72,80 

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 54,60

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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ASSINATURA BACH

Johann Sebastian Bach permanece um dos maiores compositores 
de todos os tempos e também um dos mais gravados e interpretados. 
Mais de mil composições suas são catalogadas com a abreviatura 
BWV (Bach-Werke-Verzeichnis). Mas hoje sabemos que este extenso 
corpus criativo é apenas uma parte da sua obra: aquela que não se 
perdeu para sempre nos labirintos da história. Qualquer ciclo dedi-
cado a Bach será sempre incompleto, da mesma forma que qualquer 
temporada da Casa da Música não estaria completa sem Bach.

São cinco os concertos incluídos nesta assinatura. Em Março 
juntamos Bach ao mestre do Barroco italiano, Vivaldi, para os ou-
virmos na voz de um dos mais reconhecidos contratenores da 
actualidade. Em Outubro colocamos em diálogo peças corais de 
Bach e música contemporânea para a mesma formação. Os res-
tantes concertos são dedicados a duas das obras mais sublimes 
desenhadas pela pena do grande mestre alemão: a Paixão segundo 
São Mateus, que será tocada pela primeira vez na Casa da Música, 
e a majestosa Oratória de Natal, dividida em duas noites.

Estes cinco momentos especiais da temporada envolvem 
o Coro, a Orquestra Barroca e a Orquestra Sinfónica, os maestros 
Laurence Cummings, Stefan Blunier e Sofi Jeannin e um conjunto ver-
dadeiramente notável de solistas — Anna Dennis, Anna-Lena Elbert, 
Andreas Scholl, Helen Charlston, Iestyn Davies, João Fernandes, 
Joshua Ellicott, Nicholas Mulroy e Rafael Fingerlos.

CONCERTOS EM ASSINATURA

31.03 O REGRESSO DE ANDREAS SCHOLL

30.05 A PAIXÃO SEGUNDO SÃO MATEUS

31.10 BACH IMORTAL

17.12 ORATÓRIA DE NATAL I

22.12 ORATÓRIA DE NATAL II

05 CONCERTOS

€ 50,70

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 38,02

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura
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BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA
A divulgação e o incentivo à nova música portuguesa continuam a 
ser apostas da Banda Sinfónica Portuguesa, numa temporada que 
inclui estreias de encomendas a dois compositores consagrados: 
Sérgio Azevedo e António Victorino d’Almeida. Obras importantes 
das primeiras décadas do século passado — Stravinski, Schmitt, 
Debussy e Poulenc — contrapõem-se a êxitos de Hollywood e 
a uma peça recente escrita para acompanhar uma comédia de 
Chaplin, a exibir na Sala Suggia.

Além do seu titular Francisco Ferreira, a Banda Sinfónica 
Portuguesa apresenta-se com os maestros convidados Baldur 
Brönnimann, Alex Schillings, José Pascual Vilaplana e Diogo Costa. 
Destaque para a estreia mundial de uma nova versão do Concerto 
para piano de Mário Laginha, com o próprio como solista, e um 
programa dedicado à música francesa ao lado do jovem pianista 
Raúl da Costa.

CONCERTOS EM ASSINATURA

07.02 / 28.03 / 02.05 / 18.07 / 03.10 / 12.12

06 CONCERTOS

€ 40,30

Desconto 35%

—
CARTÃO AMIGO

€ 30,23 

Desconto +25% 
sobre o preço de assinatura



COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS  
TEMPORADA 2021 DA CASA DA MÚSICA?
Bilheteiras Casa da Música
www.casadamusica.com

O QUE FAZER QUANDO DUAS OU MAIS 
ASSINATURAS CONTÊM O MESMO  
CONCERTO?
Os concertos duplicados serão retirados  
da assinatura que apresente menor  
desconto com dedução do correspondente 
valor monetário.

A VENDA DE ASSINATURAS NA 
BILHETEIRA CASA DA MÚSICA  
SERÁ SUSPENSA 30 MINUTOS ANTES  
DE CADA CONCERTO.

CALL CENTER/ LINHA ASSINATURAS 
220 120 220

Para mais informações enviar email para info@casadamusica.com
Os preços anunciados nesta brochura são válidos salvo erro tipográfico.

—
FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto
Portugal
www.casadamusica.com
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MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

PATROCINADOR  
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

MECENAS MÚSICA E VINHOMECENAS CICLO MDSMECENAS CICLO 
RITO DA PRIMAVERA

MECENAS  VISITAS GUIADAS

COMPANHIA AÉREA  
DA CASA DA MÚSICA

MECENAS MÚSICA CORAL MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS  
BOLSAS SANTANDER

PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS MÚSICA 
PARA O NATAL 


