
02 Dez
O PÁSSARO DE FOGO
Orquestra Sinfónica

07 Dez
SEONG-JIN CHO
Ciclo Piano Fundação EDP

15 Dez
ENCERRAMENTO 
ANO BRITÂNICO
Orquestra Sinfónica

10-23 Dez
MÚSICA PARA O NATAL
Orquestra Sinfónica
Orquestra Barroca
Coro Casa da Música
Coro Infantil Casa da Música
Banda Sinfónica Portuguesa
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MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

Algumas das melodias mais célebres e 
inspiradas de sempre sublinham esta 
época natalícia em concertos especiais das 
orquestras da Casa da Música. A Sinfónica 
leva-nos a percorrer as paisagens brancas 
de neve da Rússia, recebendo o fim-de-
-semana do Natal com contos tradicionais 
transformados em música por Rimski-
Korsakoff e com os passos de dança 
recheados de fantasia que deram forma a 
famosos bailados de Tchaikovski. No dia 
seguinte, a Orquestra Barroca apresenta 
motetes que celebravam o Natal renascen-
tista e também a primeira parte do Messias 
de Handel, que anuncia as profecias e o 
nascimento de Jesus Cristo. O período 
festivo atravessa igualmente os concertos 
especiais do Coro Infantil Casa da Música e 
da Banda Sinfónica Portuguesa.

Mas este é um mês em que a nova música 
ganha especial destaque na programa-
ção. O primeiro concerto da Orquestra 
Sinfónica coloca lado a lado obras-chave 
do século XX – como O Pássaro de Fogo 
de Stravinski – e as estreias de enco-
mendas a Magnus Lindberg e ao Jovem 
Compositor em Residência, Luís Neto da 
Costa. Um concerto que poderá apreciar 
ainda mais se vier à sempre interessante 
palestra pré-concerto, apresentada desta 
vez pelo compositor Daniel Moreira. Uma 
outra encomenda a Luís Neto da Costa 
está em evidência no recital dos laureados 
do Prémio Jovens Músicos na categoria de 
música de câmara, o Artium Trio.
O virtuoso pianista sul-coreano Seong-Jin 
Cho fecha com chave-de-ouro o Ciclo de 
Piano 2017. Vencedor do Concurso Chopin 
de Varsóvia, dedicou os seus últimos 

discos para a Deutsche Gramophon a 
Chopin e Debussy, os dois composito-
res que interpreta neste que será o seu 
primeiro recital em Portugal. Outra solista 
a destacar é a aclamada violinista Tasmin 
Little, que sublinha o encerramento do 
Ano Britânico com o genial Concerto de 
Benjamin Britten.
A Casa da Música não podia deixar de se 
associar mais uma vez ao Centenário do 
Conservatório de Música do Porto, rece-
bendo um concerto coral-sinfónico onde 
se destaca a interpretação do Te Deum 
de Charpentier – incluindo o famoso 
prelúdio que seria adoptado como tema 
da Eurovisão.
Depois do Natal, está a Passagem de Ano 
à porta. Conheça as propostas que temos 
para uma noite inesquecível no Restaurante 
ou no Café, sempre com muita música.

É Natal

It’s Christmas time

Some of the most celebrated and inspired 
melodies of all time underline this Christmas 
season with the special concerts of the 
orchestras of Casa da Música. Orquestra 
Sinfónica takes us through Russia’s snow-
white landscapes, welcoming the Christmas 
weekend with traditional tales turned into 
music by Rimsky-Korsakov and the fanta-
sy-filled dance steps that shaped the famous 
ballets by Tchaikovsky. In the following day, 
Orquestra Barroca presents some motets 
celebrating the Renaissance Christmas 
and also the first part of Handel’s Messiah, 
announcing the prophecies and the birth of 
Jesus Christ. The festive season also includes 
the special concerts by Coro Infantil Casa da 
Música and Banda Sinfónica Portuguesa.

But this is a month in which the programme 
pays special attention to new music. The first 
concert of Orquestra Sinfónica joins together 
twentieth-century masterpieces – such as 
Stravinsky’s The Fire Bird – and the premieres 
of pieces commissioned from Magnus 
Lindberg and from the Young Composer in 
Residence, Luís Neto da Costa. Another work 
commissioned from Luís Neto da Costa will 
be presented in the recital by the winners of 
the Young Musicians Award in the category of 
chamber music, the Artium Trio.
The virtuoso South Korean pianist Seong-
Jin Cho ends the 2017 Piano Series with a 
bang. Winner of the Warsaw Chopin Piano 
Competition, he dedicated his last Deutsche 
Gramophon albums to Chopin and Debussy, 

the two composers he will perform in his first 
recital in Portugal. Another outstanding solo-
ist is the acclaimed violinist Tasmin Little, who 
underlines the closing of the British Year with 
the brilliant Concerto by Benjamin Britten.
Casa da Música will join once again the cele-
bration of the Centennial of Conservatório 
de Música do Porto with a choral-sym-
phonic concert featuring the interpretation 
of Charpentier’s Te Deum – including the 
famous prelude that would become the 
Eurovision theme.
After Christmas, New Year’s Eve closely 
follows. Learn about our suggestions for an 
unforgettable evening at Restaurante Casa 
da Música or at Café Casa da Música, always 
surrounded by music.
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Contos Russos
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O Pássaro de Fogo
Orquestra Sinfónica 
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Me For Queen
Café

07 
Qui
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Os Quatro e Meia

Maskoff
Café

14 
Qui

Christmas Song Book
Café

15 
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A Segunda de Brahms
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

Transmissão do concerto 
A Segunda de Brahms
Café
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17 
Dom
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Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
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Conservatório do Vale do 
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Prémio Jovens Músicos/
Antena 2
Fim de Tarde · Música de Câmara 
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Qua

Motus Harmonicus 
convida Josafat Larius 
Café

21 
Qui

Tatanka

Renato Dias Trio
Café

22 
Sex

Nas Vésperas do Natal
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
 Música para o Natal

Transmissão do concerto 
Nas Vésperas do Natal
Café

23 
Sáb

Aleluia
Orquestra Barroca & Coro Casa da 
Música · Música para o Natal 

27 
Qua

Orobor@
Café

28 
Qui

Bernardo Larisch 
Quarteto
Café

29 
Sex 

Melech Mechaya
“Aurora”

31
Dom

Passagem de Ano
Restaurante e Café
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Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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02 Sáb/Sat

Contos Russos
Serviço Educativo  
Workshops Música em Família*

Joaquim Alves e Tiago Oliveira 
formadores

Num transiberiano musical, atravessa-se a 
Rússia à cata de sons e estórias que povoam 
a paisagem. Dois guias de serviço, Sinbad e 
Czar Boris, acompanham a viagem lúdica 
pelo país de contrastes, com voz, percus-
são corporal e instrumental a resgatarem 
danças vigorosas e repertórios intensos.
In a musical Trans-Siberian, we travel through 
Russia looking for sounds and stories that 
populate the landscape. Two guides on duty, 
Sinbad and Czar Boris, accompany the playful 
journey through this country of contrasts, 
with voice, instrumental percussion and body 
percussion, rescuing vigorous dances and 
intense repertoires.

10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

02 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O Pássaro 
de Fogo
Série Descobertas 
Concerto de Homenagem a Júlio Resende

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical

Luís Neto da Costa Curvatório 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Leoš Janáček Tarass Bulba
-
Magnus Lindberg Two Episodes 
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, BBC,
 London Philharmonic Orchestra e Helsinki Festival)
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

Após a estreia mundial de uma nova obra do Jovem 
Compositor em Residência, Luís Neto da Costa, a 
rapsódia para orquestra Tarass Bulba, de Janáček, 
conclui a primeira parte de forma épica e empol-
gante. Inspirado no romance de Gogol, Tarass Bulba 
é um poema sinfónico que narra lutas históricas pela 
independência dos povos, constituindo um marco da 
música sinfónica checa e do nacionalismo na música.
Escrita para antecipar a execução da Nona Sinfonia de 
Beethoven, a recente peça de Magnus Lindberg quer 
provar que tem vida própria, conforme afirmou o mais 
conceituado compositor finlandês da actualidade, 
sendo apresentada em estreia nacional. O concerto 
encerra com a célebre suite do bailado O Pássaro de 
Fogo, obra que inaugurou a prolífica colaboração de 
Stravinski com os Ballets Russes de Diaghilev.

After the world premiere of a new work by the Young 
Composer in Residence, Luís Neto da Costa, Janáček’s 
rhapsody for orchestra Tarass Bulba ends the first part in 
an epic and exciting way. Inspired by Gogol’s novel, Tarass 
Bulba is a symphonic poem narrating historical struggles 
for the independence of peoples, constituting a landmark of 
Czech symphonic music and nationalism in music.
Written as a concert opener for Beethoven’s Ninth 
Symphony, this recent piece – a Portuguese premiere – by 
Magnus Lindberg wants to prove that it has a life of its own, 
according to today’s most renowned Finnish composer. 
The concert closes with the celebrated suite of the ballet 
Firebird, a work that launched Stravinsky’s prolific collabo-
ration with Diaghilev’s Ballets Russes.

fundação
energia

PARCEIRO SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL

€ 16 · Premium € 18

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

€ 4
€ 15 famílias de 4 pessoas

*Oficinas mensais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) 
e público geral que proporcionam modelos de criação musical 
acessíveis a todos os participantes.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

6 DEZ 2017



03 Dom/Sun · 21:30 Sala 2

Coreto Porta-Jazz
Sylvain Darrifourcq: 
In Love With
Festival Porta-Jazz

O Festival Porta-Jazz é uma montra da 
geração emergente de compositores e 
intérpretes, dando especial destaque ao 
trabalho original realizado por músicos 
sedeados no Porto e às suas parcerias com 
músicos de outros locais. Na 8ª edição, o 
festival inclui 17 concertos em vários palcos 
da cidade. O Coreto Porta-Jazz vem à 
Casa da Música apresentar Analog, o seu 
quarto título após três álbuns reconhecidos 
pela crítica nacional. A música é de João 
Pedro Brandão, que desta vez se dedica 
à exploração de um imaginário sugerido 
pelo mundo analógico, transpondo os 
seus “ruídos” para a instrumentação deste 
ensemble de 12 músicos. Na segunda parte 
deste concerto, o baterista e percussio-
nista francês Sylvain Darrifourcq lidera 
um trio de jazz-brutal-minimalista, com 
Théo Ceccaldi (violino) e Valentin Ceccaldi 
(violoncelo). In Love With explora compo-
sições abstractas que resultam como 
mesclas de Ligeti, Satie, Mr. Bungle e textu-
ras de música de câmara.
The Porta-Jazz Festival is a showcase of the 
up-and-coming generation of composers 
and performers, with special emphasis on 
the original work performed by musicians 
based in Porto and their partnerships with 
musicians from other places. In its 8th edition, 
the festival includes 17 concerts on various 
stages throughout the city. Coreto Porta-Jazz 
comes to Casa da Música to present Analog, its 
fourth recorded work after three albums that 
won praise from national critics. The music by 
João Pedro Brandão explores an imaginary 
set suggested by the analog world transpos-
ing its “noises” to the instrumentation of this 
ensemble of 12 musicians. In the second part 
of this concert, French drummer and percus-
sionist Sylvain Darrifourcq leads a brutal-mini-
malist-jazz trio with Theo Ceccaldi (violin) and 
Valentin Ceccaldi (cello). In Love With explores 
abstract compositions that result in combina-
tions of Ligeti, Satie, Mr. Bungle and chamber 
music textures.

03 Dom/Sun

Mini Mozart
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

É uma aventura no Portugal dos nossos 
dias com os olhos e os 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

03 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concerto Escolar
Academia de Música de Costa Cabral

Orquestras do Ensino Básico da 
Academia de Música de Costa Cabral
Luís Carvalhoso, Avelino Ramos e 
Marcelo Marques direcção musical

Programa a anunciar

A Academia de Música de Costa Cabral 
apresenta neste concerto várias das suas 
orquestras do ensino básico, desde as 
cordas aos sopros, percussão e orff. Os 
jovens músicos são desafiados a interpre-
tar programas trabalhados ao longo de 
um período lectivo num palco exigente, 
começando desde tenra idade a encarar o 
mundo da música.
In this concert Academia de Música de Costa 
Cabral will present several of its elementary 
orchestras, from string to wind, percussion 
and orff. Young musicians are challenged 
to perform on a demanding stage the 
programmes they have been working on over a 
school term, in order to face the world of music 
at a young age.

04 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

Patricia Barber

Patricia Barber regressa a Portugal após 
um interregno de nove anos. Considerada 
uma das grandes vozes do jazz, a par de 
intérpretes talentosas como Jane Monheit, 
Karrin Allyson ou Natalie Cole, desde cedo 
mostrou que não é uma cantora limitada 
aos moldes convencionais. Aliás, o seu 
estilo bastante peculiar – com uma voz 
gutural na qual concilia os talentos de 
compositora e de letrista – valeu-lhe de 
início a desconfiança da crítica na sua 
Chicago natal. Gravou os álbuns Split 
(Ployd), A Distortion of Love (Verve), 
Café Blue e Modern Love (Premonition, 
entretanto integrada na Blue Note), e com 
o lançamento dos títulos mais recentes 
– Modern Cool e Night Club – ganhou o 
definitivo reconhecimento como uma 
grande personalidade no campo do jazz 
avant-garde. 
Patricia Barber returns to Portugal after a nine-
year interregnum. Regarded as one of the great 
voices of jazz, alongside talented performers 
like Jane Monheit, Karrin Allyson or Natalie 
Cole, she showed early on that she would 
not be restricted by the conventional molds. 
Incidentally, her rather peculiar style – 
a guttural voice in which she merges the talents 
of songwriter and lyricist – earned her the 
distrust of the critics in her native Chicago, at 
first. She recorded the albums Split (Ployd), 
A Distortion of Love (Verve), Café Blue and 
Modern Love (Premonition, eventually inte-
grated in Blue Note), and with the release of her 
latest albums – Modern Cool and Night Club – 
Patricia Barber gain worldwide recognition as a 
great figure in the field of avant-garde jazz.

05 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ESMAE Big Band
Fim de Tarde · Novos Valores do Jazz 
Prémio Novos Talentos Ageas

Paulo Perfeito direcção musical

No âmbito do Curso de Jazz da Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, 
todos os anos os alunos assumem o papel 
de compositores ou arranjadores e cons-
troem um repertório para a big band oficial 
do Curso. Os intérpretes são também os 
mesmos alunos, que contam com a direc-
ção do compositor Paulo Perfeito.
Within the scope of the Jazz Course of Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo, 
each year the students take on the role of 
composers or arrangers and build a repertoire 
for the official big band of the Course. The inter-
preters will be the same students, conducted 
by composer Paulo Perfeito.

06 Qua/Wed · 21:30

Me For Queen
Folk

07 Qui/Thu · 22:00

Que serei? 
Manuel Maio 
e convidados
World Music

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de 
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 7

Promotor: AMCC

€ 5
Entrada Livre associados da Porta-Jazz

Promotor: Porta-Jazz

€ 25

Cartão Amigo -25%

Promotor: AMCC

€ 10

8 DEZ 2017



07 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

Seong-Jin 
Cho
Ciclo Piano Fundação EDP

“Tudo é poético, 
introspectivo e 
gracioso.”  
Financial TimesClaude Debussy Images, Livro I

Fryderyk Chopin Quatro Baladas
-
Claude Debussy Images, Livro II
Fryderyk Chopin Sonata nº 3

Seong-Jin Cho ganhou o XVII Concurso Internacional Chopin 
de Varsóvia em 2015, com apenas 21 anos. O seu palmarés 
contava já com a vitória no prestigiado Concurso Internacional 
de Hamamatsu, em 2009, e a Medalha de Bronze do Concurso 
Tchaikovski de Moscovo em 2011. Reconhecido pelos especialistas 
como tendo uma das sonoridades pianísticas mais prodigiosas 
da actualidade internacional, o pianista sul-coreano assinou um 
contrato de exclusividade com a prestigiada editora Deutsche 
Grammophon. Com um CD preenchido por obras de Chopin 
editado recentemente, Seong-Jin Cho encerra o ano de 2017 com 
um novo álbum dedicado a Debussy. O seu recital de estreia em 
Portugal é um dos momentos muito aguardados do Ciclo de Piano 
na Casa da Música.
Seong-Jin Cho won the XVII International Chopin Piano Competition 
in Warsaw in 2015, when he was only 21 years old. His list of triumphs 
already included first prize at the prestigious Hamamatsu International 
Piano Competition in 2009 and the Bronze Medal of the Tchaikovsky 
Competition in Moscow in 2011. Recognized by experts as having one 
of the most prodigious pianistic sonorities worldwide, the South Korean 
pianist signed an exclusive contract with the prestigious label Deutsche 
Grammophon. Seong-Jin Cho recently released an album completely 
dedicated to Chopin’s work and ends the year 2017 with a new album 
dedicated to Debussy. His debut recital in Portugal is one of the long 
awaited moments of the Piano Series at Casa da Música.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
€ 22 · Premium € 24

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

10 DEZ 2017



09 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Concerto Comemorativo da Inauguração 
do Conservatório de Música do Porto

10 Dom/Sun

Tangerina
Serviço Educativo 
Workshops Primeiros Sons*

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 children 
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), by Almada Negreiros, the girl begins 
to sing while watching tangerines roll. Now it’s our 
turn to invent what has already been invented, 
giving life to words and sounds with a sweet and 
fresh taste.

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

13 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Os Quatro e Meia
11 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

Harlem Gospel Choir

Considerado um dos grupos de gospel 
mais famosos do mundo, o Harlem Gospel 
Choir soma já 30 anos de carreira e 
regressa à Sala Suggia com um repertório 
cuidadosamente escolhido, interpretado 
com alma, vivacidade e paixão. Convidado 
para a cerimónia de abertura da campanha 
de Barack Obama, o colectivo já actuou 
para figuras universais como Nelson 
Mandela ou o Papa João Paulo II e ao lado 
de gigantes como Paul McCartney, Diana 
Ross ou U2. O Harlem Gospel Choir inter-
preta sucessos que agora se traduzem num 
envolvente espectáculo, capaz de elevar 
os espíritos e de inundar de paz qualquer 
plateia. O convite é para uma celebração 
muito especial, dirigida a toda família.
Regarded as one of the most famous gospel 
groups in the world, the Harlem Gospel Choir 
is in its 30th year of existence and returns to 
Sala Suggia with a carefully chosen repertoire, 
interpreted with soul, enthusiasm and passion. 
This collective has been invited to perform 
at the opening ceremony of Barack Obama's 
campaign, at other events for universal figures 
like Nelson Mandela or Pope John Paul II, and 
alongside giants like Paul McCartney, Diana 
Ross or U2. The Harlem Gospel Choir performs 
classic hits that translate into an engaging 
show, capable of elevating the spirit and flood-
ing any audience with peace. This is an invita-
tion for a very special celebration addressed to 
the whole family.

Coro Complementar e Orquestra Sinfónica do CMP
Ensemble Vocal Pro Música
Fernando Marinho direcção musical
Lia Yeranosian violino 
Catarina Rebelo harpa 

Marc-Antoine Charpentier Te Deum, H.146
Pablo de Sarasate Capricho basco, op.24, para violino e orquestra
–
Reinhold Glière Concerto para harpa e orquestra, op.74 (1º andamento)
Joly Braga Santos Sinfonia nº 4 (4º andamento) 
 
O programa intenso das comemorações do Centenário do Conservatório de Música 
do Porto já leva um ano de inúmeros concertos, recitais e masterclasses. Este é 
um dos momentos altos deste ano festivo. A música concertante que dá início ao 
programa conta com duas convidadas especiais, formadas por esta escola e que no 
ano passado se destacaram pela conquista de prémios importantes: Catarina Rebelo 
foi Prémio Casa da Música e Lia Yeranosian ganhou o Prémio Jovens Músicos. Após 
uma obra-chave do Barroco francês, o famoso Te Deum de Charpentier, o Coro e a 
Orquestra do Conservatório voltam-se para o maior sinfonista português de sempre 
com o andamento coral da sua 4ª Sinfonia, o “Hino à Juventude”. 
A year of countless concerts, recitals and masterclasses shaped the intense programme for 
the celebrations of the Centennial of Conservatório de Música do Porto. This is one of the 
highlights of this festive year. The concertante music that begins the programme will have 
two special guests, students of this school, who won two important awards last year: Catarina 
Rebelo won the Casa da Música Award and Lia Yeranosian won the Young Musicians Award. 
After an essential piece of French Baroque music, the famous Te Deum, by Charpentier, the 
Choir and Orchestra of the Conservatório turn to the greatest Portuguese symphonist ever 
with the choral movement of his 4th Symphony, “Hymn To the Youth”.

Em Maio de 2013, um grupo de amigos com gosto comum pela música juntava-se para 
uma pequena actuação num Sarau de Gala no TAGV, em Coimbra. Estava feita a primeira 
apresentação d’Os Quatro e Meia. De uma forma descontraída e bem-disposta, o projecto 
propõe novas sonoridades e olhares sobre a música portuguesa. Após a estreia na Casa 
da Música em 2016, na qual esgotaram por duas noites consecutivas a Sala 2, Os Quatro e 
Meia regressam para apresentar o seu primeiro álbum, desta vez na Sala Suggia. 
In May 2013, a group of friends with a common taste for music got together for a small performance 
in a gala soirée at TAGV, in Coimbra. That was the first performance of Os Quatro e Meia. In a relaxed 
and friendly manner, the project introduces to the audience new sonorities and perspectives on 
Portuguese music. After the debut at Casa da Música in 2016, in which they sold out Sala 2 for two 
consecutive evenings, Os Quatro e Meia return to present their first album, this time at Sala Suggia.

1ª Plateia € 12,5 · 2ª Plateia € 10 

Promotor: 1ª Linha

€ 10

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de 
idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 
promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

€ 30

Cartão Amigo -25%

Promotor: Uguru

12 DEZ 2017
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Música
para o Natal
10-23 Dez

Na Casa da Música, o Natal celebra-se todos os anos com a melhor música 
alusiva ao tema. Se a Orquestra Sinfónica o leva ao encontro de contos 
tradicionais sobre o Inverno russo e a época do Natal, num programa com os 
mais célebres bailados de Tchaikovski, a Orquestra Barroca e o Coro Casa 
da Música juntam-se num imperdível concerto para cantar a primeira parte 
do Messias, de Handel, entre outras composições famosas que festejam a 
natividade. A Banda Sinfónica Portuguesa na companhia de um Coro Infantil, 
apresenta igualmente um programa festivo.
Every year at Casa da Música we celebrate Christmas with the best music alluding 
to this season. Orquestra Sinfónica brings us the traditional tales about the Russian 
winter and Christmas in a programme with Tchaikovsky’s most celebrated ballets. 
Orquestra Barroca and Coro Casa da Música gather in an unmissable concert to sing 
the first part of Handel’s Messiah, among other famous compositions celebrating the 
nativity. Banda Sinfónica Portuguesa alongside a children’s choir will also be perform-
ingin a festive programme.

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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13 Qua/Wed · 21:30 

Maskoff
Art Folk

14 Qui/Thu · 22:00

Christmas Song Book
Jazz

15 Sex/Fri · 21:00

Transmissão do 
concerto 
A Segunda de Brahms

12 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Prémio Conservatório 
de Música do Porto/
Casa da Música
Fim de Tarde · Música de Câmara 
Prémio Novos Talentos Ageas 

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de 
Música do Porto e do apuramento dos vencedores do Prémio 
Casa da Música, estes apresentam-se em recital na Casa da 
Música. São dois jovens de 18 anos que acabam de concluir o 
curso do Conservatório e trazem programas bem apelativos 
à Sala 2. Rui Brito centra-se em obras recentes do portuense 
Jorge Prendas e de dois compositores asiáticos, enquanto 
Marta Vilaça interpreta algumas obras-chave do repertório 
para flauta de compositores francófonos.
After the completion of the Conservatório de Música do Porto 
Competition, the winners of Casa da Música Award perform a recital 
at Casa da Música. They are two 18-year-olds who have just finished 
the conservatory course and bring renowned programmes to 
Sala 2. Rui Brito focuses on recent works by Jorge Prendas and two 
Asian composers, while Marta Vilaça plays some essential pieces of 
the flute repertoire by French-speaking composers.

Rui Brito percussão
Lúcia Rodrigues piano

Chin-Cheng Lin Kaleidoscope, para marimba
Jorge Prendas Três Viagens em três pedais, 
para vibrafone e piano 
Takatsugu Muramatsu Land, para marimba

Marta Vilaça flauta
Olga Amaro piano

Claude Debussy Syrinx
Pierre Sancan Sonatina
Frank Martin Balada

10 Dom/Sun · 16:00 Sala 2

Natal
Serviço Educativo 
Concertos para Todos*

Coro Infantil Casa da Música
António Miguel Teixeira 
e Raquel Couto direcção artística 
Gonçalo Vasquez piano
Ivo Brandão percussão

É um presente com mundo. Anula fronteiras e, no espírito da época, 
procura o encontro entre povos. Com canções do repertório festivo 
de diversos países, criativamente misturadas, forma-se uma 
paisagem só. Pela voz de quem tem todos os sonhos, chegam-se as 
culturas umas às outras e, aceitando-se nas diferenças, pedem em 
coro: se no palco o Natal é bom, que o seja também por todo o lado.
It is a gift with a world inside. It abolishes borders and, in the spirit of the 
season, seeks the encounter of peoples. With songs from several coun-
tries, alluding to the festive repertoire and creatively mixed together, a 
single landscape is formed. Through the voices of those who harbour all 
dreams, different cultures reach each other, and accepting their differ-
ences, ask in unison: if Christmas is good on stage, may it also be wonderful 
everywhere else.

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

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

€ 10
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15 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Encerramento 
Ano Britânico
Série Clássica · Grandes Concertos para Violino 
Integral das Sinfonias de Brahms

Artista exclusiva da editora Chandos, senhora de uma das discografias mais 
premiadas pela crítica internacional e onde constam os grandes concertos 
para violino do repertório britânico, Tasmin Little faz a sua estreia na Casa da 
Música com o Concerto para violino de Benjamin Britten. Obra extremamente 
expressiva, combina magistralmente a homenagem aos mestres do passado 
com o rasgo de originalidade de Britten e uma genial orquestração.
O tom melancólico e pastoral da Sinfonia nº 2 de Brahms pode bem ser asso-
ciado às paisagens inglesas, mas esta sinfonia foi escrita na Áustria e estreada 
em Viena com grande sucesso, permanecendo desde então como uma das 
grandes sinfonias do repertório.
An exclusive Chandos artist, with one of the most internationally awarded discogra-
phies featuring the great violin concerts of the British repertoire, Tasmin Little makes 
her debut at Casa da Música with Benjamin Britten’s Violin Concerto. It’s an extremely 
expressive work that masterfully combines the homage to the masters of the past with 
the originality of Britten and a genial orchestration. The melancholic and pastoral tone 
of Brahms’ Symphony No. 2 may well be associated with the English landscapes, but 
this symphony was written in Austria and premiered in Vienna with great success, and 
is considered one of the great symphonies of the repertoire ever since.

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Tasmin Little violino

Benjamin Britten Concerto para violino e orquestra
-
Johannes Brahms Sinfonia nº 2

“O som de 
Tasmin Little 
foi, como 
sempre, algo de 
maravilhoso.” 
Birmingham Post

€ 20 · Premium € 22

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

PATROCINADORES ANO BRITÂNICOAPOIO CICLO GRANDES 
CONCERTOS PARA VIOLINO
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A Banda Sinfónica Portuguesa celebra o Natal com obras festivas 
adequadas à época. Do popular compositor norte-americano Leroy 
Anderson, A Christmas Festival é composta por oito canções tradicio-
nais que captam o espírito natalício. Os quatro andamentos de Philip 
Sparke são um convite à dança, com temas inspirados na música 
latino-americana, no folk inglês, no ballet clássico e na fantástica 
música de dança do célebre West Side Story. Há ainda tempo para 
uma obra escrita especialmente para crianças, Twinkling Tunes de 
Bert Appermont, e para a estreia de uma obra em que os telemóveis se 
transformam em instrumentos musicais. 
Banda Sinfónica Portuguesa celebrates Christmas with festive works 
appropriate to the season. From the popular american composer Leroy 
Anderson, A Christmas Festival is made up of eight traditional Christmas 
carols that capture the spirit of the holidays. Philip Sparke’s four move-
ments are a dance invitation, inspired by Latin American music, English 
folk, classical ballet and the fantastic dance music of the famous West Side 
Story. There is still time for a work composed specially for children, Twinkling 
Tunes by Bert Appermont, and for the premiere of a piece in which mobile 
phones become musical instruments.

16 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Banda 
Sinfónica 
Portuguesa
Coro Infantil da Academia 
de Música de Costa Cabral
Francisco Ferreira direcção musical

James Barnes  Alvamar Overture
Jorge Salgueiro ?whatsup-whatsdown? (estreia mundial)
Philip Sparke Dance Movements 
–
Leroy Anderson A Christmas Festival
Alfred Reed Praise Jerusalém!
Bert Appermont Twinkling Tunes

17 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Brahms 
Comentado
Sinfónica ao Domingo CONTINENTE

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

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

Johannes Brahms Sinfonia nº 2

A Segunda Sinfonia de Brahms teve um sucesso 
enorme na sua estreia e permanece como uma das 
sinfonias favoritas do grande público. Quais terão sido 
os condimentos usados por Brahms e que feliz combi-
nação de elementos terá ele utilizado para alcançar 
tão grandioso êxito? Neste concerto comentado 
seremos levados a conhecer alguns dos ingredientes 
desta fabulosa receita, descobrindo os temas prin-
cipais, que ritmos de dança podemos identificar, que 
combinações de instrumentos resultaram de forma 
mais surpreendente. Com os comentários de Daniel 
Moreira e os exemplos da Orquestra Sinfónica Casa 
da Música, a Sinfonia nº 2 de Brahms ficará na memó-
ria por muito tempo.
Brahms’ Second Symphony debuted with great success 
and remains one of the favorite symphonies of the public. 
What were the condiments used by Brahms and which 
happy combination of elements has he used to achieve such 
a great success? In this concert with commentary we will be 
introduced to some of the ingredients of this fabulous recipe, 
discovering the main subjects, identifying dance rhythms, 
and finding out which combinations of instruments resulted 
most brilliantly. With comments by Daniel Moreira and 
the examples from Orquestra Sinfónica Casa da Música, 
Brahms’ Symphony No. 2 will stay in our memories for years 
to come.
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€ 10 · Premium € 12 

€ 10

Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto, 
oferta de duas entradas (< 18 anos)
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18 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

Conservatório 
do Vale do Sousa

1ª Parte 

Orquestra Juvenil 

James Pendleton Medieval Times
Gerard Oswald The Knight’s Castle 
Tradicional (arr. Leonard Rush) 
Two Hanukah Songs

Orquestra Sinfónica e 
Coros de Iniciação e Juvenis 

José Carlos Godinho À procura 
de um pinheiro

2ª Parte 
Orquestra de Sopros do CVS e 
Coros dos Cursos Básicos e Juvenis 

John Rutter Glória

Os alunos do Conservatório do Vale do 
Sousa apresentam um concerto especial 
de Natal que começa com histórias de há 
muito tempo, envolvendo cavaleiros, reis 
e castelos medievais assombrados. A reli-
gião judaica não festeja o Natal, mas cele-
bra neste período o Chanucá, assinalando 
a recuperação do templo de Jerusalém no 
século II a.C. As duas canções tradicionais 
que serão apresentadas dão a conhecer 
um pouco das sonoridades dessa cele-
bração, também conhecida como Festa 
das Luzes. A noite termina com uma obra 
emblemática do britânico John Rutter, 
composta sobre o texto cantado pelos 
anjos dando as boas-vindas ao Cristo 
acabado de nascer, segundo São Lucas.
The students of Conservatório Vale do Sousa 
present a special Christmas concert that 
begins with ancient stories from the Middle 
Ages involving knights, kings and haunted 
castles. The Jewish religion does not celebrate 
Christmas, but celebrates the Chanukah in 
the same period, marking the recovery of the 
temple of Jerusalem in the second century BC. 
The two traditional songs that will be presented 
give us a little taste of this celebration. The 
evening ends with an emblematic work by the 
British John Rutter, based on the text sung by 
the angels welcoming the newly born Christ, 
according to St Luke.

19 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Prémio Jovens 
Músicos / Antena 2
Fim de Tarde · Música de Câmara ·  
Recital dos Vencedores do  
Nível Superior da edição 2016

Artium Trio
João Barata piano
Francisco Lima Santos violino
Pedro Afonso Silva violoncelo

Antonín Dvořák Trio com piano em Mi 
menor, op.90, Dumky
Luís Neto da Costa O jardim do silêncio 
(estreia mundial; encomenda Casa 
da Música)
Ludwig van Beethoven Trio com piano em 
Ré maior, op.70 nº 1, dos Fantasmas

O Artium Trio, formado em 2016 por 
Francisco Lima Santos, Pedro Gomes Silva 
e João Barata, foi no mesmo ano vence-
dor do 1º Prémio de Música de Câmara, 
Nível Superior, do Prémio Jovens Músicos. 
Apresenta-se no seu recital de estreia na 
Casa da Música com duas obras muito 
conhecidas e representativas de dois 
dos mais proeminentes compositores 
de música de câmara. O programa inclui 
ainda uma obra em estreia mundial do 
Jovem Compositor em Residência, Luís 
Neto da Costa.
In 2016, Francisco Lima Santos, Pedro Gomes 
Silva and João Barata formed the Artium Trio 
and won the 1st Prize in the Young Musicians 
Award, in the top level of Chamber Music. The 
trio’s debut recital at Casa da Música features 
renowned works by two of the most prominent 
composers of chamber music. The programme 
also includes a world premiere by the Young 
Composer in Residence, Luís Neto da Costa.

21 Qui/Thu · 22:00 Sala 2

Tatanka

Pedro Tatanka é o vocalista e guitarrista 
de uma das bandas mais relevantes dos 
últimos anos, The Black Mamba. Com 
a grande experiência acumulada após 
percorrer os mais variados palcos com este 
projecto situado entre o rock e o soul/funk 
e se cruzar com artistas como António 
Zambujo, Áurea, Richie Campbell ou Rui 
Veloso, iniciou em 2016 uma carreira a solo 
que alarga os seus horizontes e o revela 
por inteiro como intérprete de excepção 
de canções em português. Traz à Casa 
da Música um concerto imperdível com 
convidados muito especiais: Miguel Araújo, 
António Zambujo e Diego El Gavi.
Pedro Tatanka is the singer and guitarist of 
one of the most relevant bands in recent years, 
The Black Mamba. With the great experience 
accumulated after performing in many stages 
with this project, that stands between rock and 
soul/funk, and crossing paths with artists like 
António Zambujo, Áurea, Richie Campbell or 
Rui Veloso, Pedro Tatanka began a solo career 
in 2016 that extends his horizons and reveals 
him completely as an exceptional interpreter 
of Portuguese music. He will perform a special 
concert at Casa da Música with some very 
special guests: Miguel Araújo, António Zambujo 
and Diego El Gavi.

Maravilhas da Música Austríaca 
Integral das Sinfonias de Bruckner

Integral dos Concertos para Violino de Mozart 
Sinfónica Série Clássica 

Sinfónica Série Descobertas 
Sinfónica Fora de Série 
Sinfónica Série Famílias  

Sinfónica Temporada 
Remix Ensemble 

Barroca 
Música Coral 

Ciclo Piano Fundação EDP 
Ciclo Jazz 

Terças Fim de Tarde 
Banda Sinfónica Portuguesa

DESCONTOS DE 25% A 50% COM CARTÃO AMIGO + 25%

Apoio InstitucionalMecenas Ciclo Piano
Fundação EDP

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

Patrocínio Verão na Casa
Super Bock

Mecenas Casa da MúsicaMecenas Ciclo 
Rito da Primavera

Companhia Aérea  
da Casa da Música

Mecenas Prémio
Novos Talentos Ageas

Mecenas  Visitas Guiadas Mecenas Casa da MúsicaMecenas Outono em Jazz Mecenas Música Coral

fundação
energia

Parceiro Serviço Educativo

€ 10

€ 5

€ 12

Cartão Amigo -25%

Promotor: 1ª Linha
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20 Qua/Wed · 21:30

Motus Harmonicus 
convida Josafat Larius 
World/Música de Câmara

21 Qui/Thu · 22:00

Renato Dias Trio
Jazz

22 Sex/Fri · 21:00

Transmissão do 
concerto 
Nas Vésperas do Natal

22 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Nas Vésperas 
do Natal
Sinfónica Fora de Série

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Martin André direcção musical

Nicolai Rimski-Korsakoff Suite da ópera A Véspera de Natal
Nicolai Rimski-Korsakoff Suite da ópera A Donzela de Neve
-
Piotr I. Tchaikovski Suite de A Bela Adormecida
Piotr I. Tchaikovski Suite de O Lago dos Cisnes

O Natal é um período pleno de fantasia em que todos os sonhos parecem 
possíveis de alcançar e o nosso imaginário se enche de contos e histórias de 
encantar. Dois contos tradicionais que contam histórias de amor no contexto 
do Inverno russo abrem o programa com duas suites de óperas de Rimski-
-Korsakoff, o genial orquestrador russo. A segunda parte reserva-nos algumas 
das páginas mais conhecidas e populares da história da música, com as suites 
dos bailados A Bela Adormecida e O Lago dos Cisnes de Tchaikovski, prome-
tendo uma noite de excelente música sob a direcção do maestro Martin André.
Christmas is a time of fantasy in which all dreams seem possible and our imaginary is 
filled with tales and enchanting stories. Two traditional tales that tell love stories in the 
context of the Russian Winter open the programme with two opera suites by Rimski-
Korsakoff, the brilliant Russian orchestrator. The second part will be filled with some 
of the best-known and most popular pages in the history of music, with Tchaikovsky’s 
ballet suites from The Sleeping Beauty and Swan Lake in an evening with excellent 
music under the direction of conductor Martin André.

€ 22 · Premium € 24

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

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL
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23 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Aleluia
Ano Britânico

Orquestra Barroca Casa da Música
Coro Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical

Heinrich Biber Fanfarra
Michael Praetorius Motetes de Natal
Andrea Gabrieli Motetes de Natal
G. F. Handel The King shall rejoice
-
G. F. Handel Messias (1ª Parte)

Como é já tradição na Casa da Música, o Coro e a Orquestra Barroca juntam-
-se uma vez mais para celebrar o Natal. A primeira parte é muito festiva e 
variada. Estende-se do Renascimento, com obras vocais de Praetorius e 
Gabrieli alusivas à natividade, até ao período áureo do Barroco, culminando 
com um dos hinos de coroação de Handel.
A magnificência do estilo inglês de Handel é ilustrada na oratória Messias, cuja 
primeira parte é dedicada às profecias e à anunciação aos pastores do nasci-
mento de Cristo. Naturalmente, o concerto não pode terminar sem o excerto 
mais popular desta obra favorita do grande público.
Following the tradition established over the years, Coro Casa da Música and 
Orquestra Barroca come together once again to celebrate Christmas. The first part is 
celebratory and varied. It extends from the Renaissance, with vocal works alluding to 
the nativity by Praetorius and Gabrieli, to the golden age of the Baroque, culminating 
with one of Handel’s coronation hymns.
The magnificence of Handel’s English style is illustrated in the oratorio Messiah, whose 
first part is dedicated to the prophecies and the annunciation of the birth of Christ to 
the shepherds. Naturally, the concert wouldn’t be complete without the most popular 
excerpt from this favorite work.

€ 16 · Premium € 18

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

APOIO ANO BRITÂNICO

Seguros

MECENAS MÚSICA CORAL
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29 Sex/Fri · 22:00 Sala 2

Melech Mechaya
“Aurora”

27 Qua/Wed · 21:30

Orobor@
Pop

A comemorar 10 anos de carreira, os Melech Mechaya estão de regresso aos 
discos com o surpreendente Aurora, o quarto longa-duração do grupo. O disco 
foi misturado por Tony Harris (R.E.M., Sinead O’Conner, Verve) e inclui as parti-
cipações especiais de Filipe Melo (piano), Noiserv (voz) e da cantora espanhola 
Lamari (Chambao). Depois dos bem-sucedidos Aqui Em Baixo Tudo É Simples 
e Gente Estranha, discos apresentados em mais de 150 concertos em três 
continentes, Aurora alarga os horizontes da música klezmer dando lugar a uma 
sonoridade única.
Celebrating a 10-year career, Melech Mechaya are back with the astonishing Aurora, 
the group's fourth album. Mixed by Tony Harris (R.E.M., Sinead O'Conner, Verve) the 
album includes special guest appearances of Filipe Melo (piano), Noiserv (vocals) and 
the Spanish singer Lamari (Chambao). After the successful Aqui Em Baixo Tudo É 
Simples and Gente Estranha, presented in more than 150 concerts in three different 
continents, Aurora broadens the horizons of klezmer music to a unique sonority.

28 Qui/Thu · 22:00

Bernardo Larisch 
Quarteto
Jazz

AF_PatrocinioCasaMúsica_AnúncioSantaCasa_156x213mm..pdf   2   27-10-2017   17:47:47

€ 15

Cartão Amigo -25%

Promotor: HM Música
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31 Dom · 21:00

Passagem de Ano 
Jantar+Festa

No Café Casa da Música, para o último jantar do ano, a proposta 
é um buffet requintado a combinar com a ocasião. Após o jantar, 
o DJ Tomás Lobo propõe uma compilação de músicas para 
celebrar a chegada do Novo Ano com muita animação.
At Café Casa da Música, the last dinner of the year will be an exqui-
site buffet to celebrate the occasion. After dinner, DJ Tomás Lobo 
proposes a compilation of songs to celebrate the arrival of the New 
Year with great energy.
 

MENU JANTAR
Salada de folhas frescas  
Salada de cenoura, beterraba e 
tomate 
Salada de abacate, queijo Feta e 
nozes caramelizadas
Salada de pato e pêra caramelizada 
e queijo da Ilha  
Espelho de mariscos
Selecção de charcutaria
Ovos recheados 
Croquetes de carne
Chamuça de vegetais
Bolinhos de bacalhau 
Rissóis de marisco
Terrina de pato aromatizada com 
Vinho do Porto
Sapateira recheada
Salmão fumado 
 
Aveludado de aves com cogumelos 
trufados
Beringela  recheada com ragoût de 
tofu e vegetais em molho de Pesto
Lombo de bacalhau assado em crosta 
de broa e camarão, grelos e batata 
fondant
Perna de vitela assada com molho 
de cogumelos, espinafres e raízes 
glaceadas com frutos secos
  
Bolo-rei
Mousse de chocolate com molho de 
maracujá   
Choux de caramelo e doce de ovos 
Panna Cotta com molho de frutos 
vermelhos
Aletria 
Leite-creme com canela
Tábua de queijos tradicionais e 
compotas
Salada de frutas

 

21:00 Cocktail de Boas-Vindas 
21:30 Jantar
23:30 – 04:00 DJ Set: Tomás Lobo 
 

BEBIDAS INCLUÍDAS 
Vinho branco e tinto 
Refrigerantes 
Cervejas 
Água com e sem gás 
Café 
 
*inclui espumante 
(1 garrafa p/ 4 pessoas) e uvas passas 

FESTA 

Bar Aberto
Vinho branco e tinto
Refrigerantes 
Cerveja 
Água com e sem gás 
 
*inclui espumante Raposeira 
(1 garrafa p/ 4 pessoas) e uvas passas

Jantar+Festa
€ 75 adultos
€ 50 crianças (< 12 anos)

Festa 
€ 25

Informações: cafe@casadamusica.com
Reservas: 220 120 220 

31 Dom · 20:00

Passagem de Ano 
Jantar+Festa

Na despedida de 2017, a noite promete ser cheia de música e animação com o concerto de 
Nuno Bastos e as DJs Kombikats. O Restaurante Casa da Música dá-lhe a oportunidade 
de saborear uma cozinha requintada num jantar único, cuidadosamente preparado pelo 
nosso Chef, Artur Gomes. 
In our farewell to 2017, the night will be filled with music and good energy with the concert of Nuno 
Bastos and DJs Kombikats. Restaurante Casa da Música gives you the opportunity to savour an 
exceptional dinner carefully prepared by our Chef, Artur Gomes.

20:00 Aperitivo
20:30 Jantar
23:30 – 01:00 Concerto: Nuno Bastos & Pocket Show
01:00 – 04:00 DJ Set: Kombikats

MENU JANTAR
Vieira corada sobre cremoso de bivalves e caviar negro 
Salmonete braseado, mousseline de ervilhas, micro 
vegetais  em  molho de Champagne
Sgropino de limão com framboesas
Vitela de leite com duxelles de cogumelos, pó de 
presunto e foie gras, tartelete de batata violeta  
Mil folhas de chocolate e avelã, macaron de morango e 
gelado de manjericão
 
***
Planalto Branco 
Papa Figos Tinto 
Refrigerantes 
Cerveja 
Água com e sem gás 
 

*inclui espumante Raposeira e uvas passas
 **as bebidas incluídas na festa são as mesmas do 
jantar. 

FESTA
Bar Aberto
Vinho branco e tinto
Espumante
Refrigerantes 
Cerveja 
Água com e sem gás 
 
Ceia
Caldo verde com chouriço
Mini-pregos
Churros & chocolate quente
 
*inclui espumante Raposeira 
(1 garrafa p/ 4 pessoas) e uvas passas

Jantar+Festa
€ 120 adultos 
 
€ 75 crianças (< 12 anos)  
Entrada livre para crianças até 4 anos  

Festa 
€ 40

Informações: restaurante@casadamusica.com · Reservas: 220 120 220
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COMO CHEGAR

CARRO · CAR

41.158400, -8631000

+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

METRO · SUBWAY

A, B, C, E e/and F

ONDE FICAR

Porto Palácio Hotel

Av. da Boavista 1269 

4100-130 Porto

(+351) 22 608 6600

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

Loja da Casa
Um presente com música neste Natal

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



INFORMAÇÕES GERAIS

A Casa da Música é membro deVENDA 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 = < 25 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 25 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 
€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
 
Visitas Com Marcação (Grupos)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO E BILHETEIRA
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00

LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo: 
Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o 
seu início.
 
RESTAURANTE
Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

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%
< 25 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
 
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 25 Years – 15%
>65 Years – 15%
 
 SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult 
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years 
 
TUESDAY EVENNING AND 
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
No discounts applicable
 
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
€ 7,5 per person (free entry to children up to age 
12, when accompanied by an adult with ticket)

BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre ‑arranged times

BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
BUILDING AND TICKET OFFICE 
Monday to Saturday: 09:30‑19:00 
Sunday and holidays: 09:30‑18:00

SHOP
Monday to Saturday: 10:00‑19:00 
Sunday and holidays: 10:00‑18:00
Performance Days: Building open until end of 
performance, ticket office and shop open until 
30 minutes after its beginning.

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

If you wish to be included on our mailing list, please 
send an e ‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura são válidos 
salvo erro tipográfico.

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 Vidro, S. A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–SGPS S. A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus,S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,  
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
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.
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.
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Super Bock Group

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e Participações
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e Imobiliários
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
Primavera bss
ThyssenKrupp
 



INFORMAÇÕES · INFORMATIONS

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

VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS

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

LOJA · SHOP

(+351) 220 120 228

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA

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

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

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS DO CICLO INTEGRAL 
DAS SINFONIAS DE BRAHMS

MECENAS CASA DA MÚSICAMECENAS VISITAS GUIADAS

PARCEIRO DO SERVIÇO EDUCATIVO MECENAS CASA DA MÚSICA

fundação
energia

APOIO ANO BRITÂNICO

MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

MECENAS 
RITO DA PRIMAVERA


