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

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

VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228

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

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

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

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

A Casa da Música é membro



A fascinante viagem pela música austríaca tem agora início. 
 A Casa da Música propõe um diálogo entre o passado remoto, 
o passado recente e o presente, equilibrando o conforto da audição 
dos cânones da tradição com a inquietude das vanguardas. Depois de 
um Concerto de Ano Novo ao ritmo de valsas, polcas e marchas em 
linha com os intemporais bailes vienenses, sob a direcção do maestro 
japonês Takuo Yuasa, o programa de abertura do Ano Áustria traz ‑nos 
grande música que marcou toda a cultura ocidental. 
 Os primeiros capítulos de duas importantes empreitadas da 
programação de 2018 começam aqui: a Integral dos Concertos para 
Violino de Mozart e a Integral das Sinfonias de Bruckner. Para dirigir 
Mozart, contamos com Paul McCreesh, maestro inglês particularmente 
famoso pelo seu trabalho com o Gabrieli Consort & Players, que se 
estreia à frente da Orquestra Barroca. Um elenco de solistas formado 
por Eduarda Melo, Elisabeth Kulman, Robert Murray e Frode Olsen 
junta ‑se à Sinfónica e ao Coro Casa da Música para o fabuloso  
Te Deum de Bruckner. Se a isto juntarmos a grande música coral 
através da história, de Haydn a Schoenberg, os pioneiros quartetos de 
cordas de Haydn, Mozart e Schubert, e os magníficos exemplares do 
Lied que se revelam no ciclo Viagem de Inverno deste último composi‑
tor, o resultado será um retrato de uma admirável tradição fundada em 
alguns dos mais inspirados génios musicais de sempre. Não deixe de 
fazer parte desta viagem, que o levará a descobrir também a música 
bem mais recente do Compositor em Residência, Georg Friedrich Haas 
– obras que desafiam os sentidos e têm sido aclamadas nos principais 
centros musicais do mundo. E se gosta de saber mais sobre a música 
que ouve, não faltam oportunidades: inscreva ‑se no primeiro módulo 

do Curso Livre de História da Música, com três sessões 
dedicadas à Primeira Escola de Viena sob a condução de 
João Silva, venha ao concerto comentado pelo compositor 
Daniel Moreira e centrado na Sétima Sinfonia de Bruckner, e 
apareça nos ensaios e nas palestras pré ‑ensaio oferecidos 
na Casa Aberta – cinco dias intensos com muitas propos‑
tas entre concertos de entrada livre, projecção de filmes e 
instalações, e em que pode até dançar a valsa no baile que 
tomará de assalto o Foyer de Entrada.
 Este é um mês cheio que celebra em grande o País 
Tema, mas não esquece também a música portuguesa, em 
destaque num concerto da Orquestra Sinfónica dedicado a 
cinco dos mais relevantes compositores nacionais do nosso 
tempo. O Ciclo de Piano arranca com um jovem português 
premiado, João Casimiro Almeida, e os mais novos têm 
animação garantida com várias oficinas e um espectáculo 
inspirado na famosa ópera A Flauta Mágica de Mozart. 
 Visite ‑nos e inspire ‑se na Casa da Música.

Havemos  
de ir a Viena
Vienna on our minds

The fascinating journey through Austrian music has now 
begun. Casa da Música proposes a dialogue between the 
remote past, the recent past and the present, balancing 
the comfort of the canons of tradition with the restlessness 
of the vanguards. After a New Year’s Concert with waltzes, 
polkas and marches in line with the timeless Viennese 
balls, under the direction of the Japanese conductor Takuo 
Yuasa, the opening programme of the Year of Austria brings 
us great music that marked the whole western culture. The 
first chapters of two major series of the 2018 programme 
begin here: Mozart’s Complete Violin Concertos and 
Bruckner’s Complete Symphonies. For the Mozart pieces, 
we will have Paul McCreesh, an English conductor particu‑
larly famous for his work with Gabrieli Consort & Players, 
directing our Orquestra Barroca for the first time. A cast 
of soloists consisting of Eduarda Melo, Elisabeth Kulman, 
Robert Murray and Frode Olsen joins Orquestra Sinfónica 
and Coro Casa da Música for Bruckner’s fabulous Te Deum. 
In addition we will also have a display of great choral music 
throughout history, from Haydn to Schoenberg, the pioneer‑
ing string quartets of Haydn, Mozart and Schubert, and the 
magnificent Lieder that are revealed in Schubert’s Winter 
Journey, resulting in a portrait of an admirable tradition 
founded on some of the most inspired musical geniuses of 
all time. Be sure to take your seat on this journey that will 
also lead you to discover the much more recent music of 
our Composer in Residence, Georg Friedrich Haas – his 
pieces challenge the senses and have been acclaimed in the 
world’s major music centres. You are also welcome to the 
Open House  – five intense days with countless suggestions, 
from free ‑entry concerts and rehearsals to film projections 
and instalations, and in which you can even dance the waltz 
at a ball that will take the Foyer by storm.
This is a month that celebrates the Theme Country in a big 
way, but always with Portuguese music in mind, highlighted 
in a concert of Orquestra Sinfónica dedicated to five of the 
most important national composers of our time. The Piano 
Series kicks off with an award ‑winning Portuguese young 
musician, João Casimiro Almeida, and the children can 
enjoy various workshops and a show inspired by Mozart’s 
famous opera The Magic Flute. Visit us and get inspired at 
Casa da Música.
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Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten

02 Ter Daniel Cunha
Piano · Prémio Novos Talentos Ageas

03 Qua Colora
Entrada Livre

04 Qui Pop Up – Vozes Portáteis – 
“Jazz Christmas”
Entrada Livre

05 Sex+
06 Sáb

Concerto de Ano Novo
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

05 Sex Concerto de Ano Novo
Transmissão no Café

06 Sáb Concerto de Reis
NorteShopping

07 Dom No Reino Waka
Serviço Educativo

07 Dom Concerto de Reis
Academia de Música de Costa Cabral

09 Ter João Casimiro Almeida
Ciclo Piano Fundação EDP
Prémio Novos Talentos Ageas

10 Qua Ocenpsia
Entrada Livre

11 Qui Alexandre Coelho Quartet
Entrada Livre

12-21 
Jan

Abertura Oficial Ano Áustria
Música no Coração

12 Sex O Triunfo de Bruckner
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

O Triunfo de Bruckner
Transmissão no Café

13 Sáb Flauta Mágica Vista da Lua
Serviço Educativo

Ecos de Viena
Coro Casa da Música

14 Dom Era Outra Vez Uma Vez…
Serviço Educativo

A Sétima de Bruckner
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Concerto Comentado

A Viagem de Inverno
João Terleira e Luís Duarte

16 Ter Quarteto de Cordas 
de Matosinhos

17 Qua–
21 Dom

Casa Aberta
Entrada Livre

17 Qua The Lazy Faithful
Entrada Livre

18 Qui Miles Davis Legacy
Entrada Livre

19 Sex Te Deum
Orquestra Sinfónica   
& Coro Casa da Música

20 Sáb Primitive Complexity 
Serviço Educativo

In Vain
Remix Ensemble Casa da Música

21 Dom Novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo

Mozart no Coração
Orquestra Barroca  
& Coro Casa da Música

23 Ter Luísa Tender 
Piano

24 Qua Myles Sanko
Jazz

 Príncipe
Entrada Livre

25 Qui Miguel Ângelo Quarteto 
Entrada Livre

27 Sáb Vamos Cantar
Serviço Educativo

27 Sáb + 
28 Dom 

Vídeo Tape-It  
Serviço Educativo

27 Sáb Portugal XXI
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música 
& Quarteto de Cordas de Matosinhos 

28 Dom Mini Mozart
Serviço Educativo

30 Ter Ricardo Coelho  
– The Foundation
Jazz

31 Qua Ana Bacalhau

Sunflowers
Entrada Livre

Georg Friedrich Haas

Anton Bruckner
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02 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Daniel Cunha
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 

Daniel Cunha piano

Alfredo Napoleão Prelúdio e Fuga, op.41; 
Suspiros do Tejo, op.38; Lenda da Beira, 
op.39; Rondó, op.47; Andante et Polonaise, 
op.27 (versão para piano solo)

O pianista portuense Daniel Cunha é 
discípulo de Sequeira Costa, com quem 
estudou na Universidade do Kansas, 
onde concluiu o doutoramento em Artes 
Musicais/Piano. Venceu o primeiro prémio 
do Concurso Helena Sá e Costa em 2004 
e foi considerado o melhor português no 
Concurso Internacional de Piano Vianna 
da Motta, em 2007. Tem ‑se dedicado à 
pesquisa e recuperação da pouco conhe‑
cida obra de Alfredo Napoleão, compositor 
nascido no Porto em 1852.  Napoleão parti‑
cipou nos históricos concertos organizados 
pelo Orpheon Portuense e levou uma vida 
itinerante, apresentando‑se como pianista 
entre o Brasil e a Argentina, mas também 
em Londres e Paris. A influência dos 
românticos Chopin e Liszt, mas também do 
bel canto, é uma marca da sua música.
Daniel Cunha is a pianist from Porto and a disci‑
ple of Sequeira Costa, with whom he studied at 
the University of Kansas, where he completed 
his PhD in Musical Arts/Piano. He won the first 
prize of the Helena Sá e Costa Competition 
2004 and was considered the best Portuguese 
artist in Vianna da Motta International Music 
Competition 2007. He devoted his time to the 
research and recovery of the rather unknown 
work of Alfredo Napoleão, a composer born 
in Porto in 1852.  Napoleão participated in the 
historical concerts organized by Orpheon 
Portuense and led an itinerant life style, 
performing as a pianist in Brazil Argentina, 
London and Paris. The influence of the roman‑
tic Chopin and Liszt, but also of the bel canto, is 
evident in his music.

05 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
06 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Concerto de 
Ano Novo
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

03 Qua/Wed · 21:30 

Colora
POP ROCK

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Takuo Yuasa direcção musical 

Obras de Suppé, Strauss I e Strauss II

Há no ar um toque de exotismo vindo da Pérsia, de Espanha e da Rússia,  
a sensação de mistério e aventura vinda do Oriente, a graciosidade e elegância 
de peças tão famosas quanto a Polca Pizzicato ou o Danúbio Azul. A sofis‑
ticação das orquestrações e o rodopio imparável das valsas completam os 
condimentos de um concerto imperdível sob a direcção do maestro japonês 
Takuo Yuasa.
There is a touch of exoticism in the air from Persia, Spain and Russia, the sense of 
mystery and adventure from the East, the grace and elegance of pieces as famous as 
the Pizzicato Polka or The Blue Danube. The sophistication of the orchestrations and 
the unstoppable whirlwind of the waltzes complete this unmissable concert under the 
direction of Japanese conductor Takuo Yuasa.

As mais célebres valsas, 
polcas e marchas da 
dinastia Strauss dão as 
boas ‑vindas a 2018 ENTRADA LIVRE

04 Qui/Thu · 22:00 

Pop Up –  
Vozes Portáteis 
“Jazz Christmas”
JAZZ

05 Sex/Fri · 21:00 

Concerto de  
Ano Novo
TRANSMISSÃO DO CONCERTO

1ª Plateia € 28 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 22
‑
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

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

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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07 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

No Reino Waka
HISTÓRIA ENCENADA PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

07 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concerto de Reis da
Academia de Música de Costa Cabral

1ª Parte
Orquestra de Sopros do Secundário da A.M.C.C.
Avelino Ramos direcção musical

Julie Giroux Hymn for the Innocent
Benoît Chantry Clovis
Franco Cesarini Variações sobre uma canção popular francesa

2ª Parte
Orquestra Sinfónica e Coro da A.M.C.C.
Hélder Tavares direcção musical
Patrícia Silva direcção coral

Edward Elgar Pompa e Circunstância nº 1
Georges Bizet Suite nº 1 de Carmen 
Ruth Kenward Babushka 
Restante programa a anunciar

As orquestras de alunos da Academia de Música de Costa Cabral dão as boas ‑vindas 
ao novo ano associando algumas obras sinfónicas célebres a peças menos conhecidas. 
O concerto assinala a quadra festiva com um musical encantador baseado no conto 
Babushka, arranjado pelo compositor Daniel Martinho, com a participação do coro infan‑
til e muitos papéis interpretados pelas crianças da Academia.
The student orchestras of Academia de Música de Costa Cabral welcome the new year by 
combining some famous symphonic works with lesser‑known pieces. The concert marks 
the festive season with a lovely musical based on the old Russian tale of Babushka, arranged 
by composer Daniel Martinho, with the collaboration of the children’s choir and many roles 
performed by the students of the academy.

€ 7
Promotor: A.M.C.C.

APOIO INSTITUCIONAL

06 Sáb/Sat · 17:00 NorteShopping

Concerto de Reis do NorteShopping

O Dr. Otto, especialista em 
Reinomusicologia, está na selva a pôr 
consultas em dia. Entre as receitas de ritmo 
a aviar, há‑de descobrir como curar Waka, o 
Rei Leão, de um problema grave de expres‑
são: não consegue falar com os animais. 
Quem pode ajudar a traduzir? E a percutir?
Dr. Otto, a specialist in Kingdomusicology, is in 
the jungle examining his patients. Among the 
many rhythm prescriptions he has to give out, 
he must also cure Waka, the Lion King, who has 
a severe problem of expression: he can’t talk to 
other animals. Who can help to translate? 

PRIMEIROS CONCERTOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos 
de idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros 
musicais através de histórias encenadas e linguagens 
acessíveis que contribuem para a construção das primeiras 
bases da compreensão e expressão musicais.

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

Banda Sinfónica Portuguesa
José Eduardo Gomes direcção musical 

Dmitri Chostakovitch Abertura Festiva
James Barnes Fantasy Variations on a Theme by Niccolo Paganini
Philip Sparke Year of the Dragon
Duarte Pestana Paisagem Ribatejana
Johann Strauss II No Belo Danúbio Azul

O Dia de Reis celebra‑se no NorteShopping com transcrições de melodias inesquecíveis 
escritas originalmente para orquestra, mas também com a grande música criada especi‑
ficamente para banda. Traços de virtuosismo percorrem as partituras de Barnes, que se 
inspira na música do célebre violinista italiano Paganini, e de Sparke, com uma obra em que 
cada instrumentista faz parte de uma máquina imparável. E como festa pode ser sinónimo 
de dança, batemos o pé ao som do fandango com a Paisagem Ribatejana de Duarte 
Pestana, um dos mais conhecidos compositores portugueses para banda do século XX.
Three Kings Day is celebrated in NorteShopping with transcriptions of unforgettable melodies 
originally written for orchestra, and also with great music created specifically for band. Traits of 
virtuosity run through the scores of Barnes, inspired by the music of the famous Italian violinist 
Paganini, and of Sparke, with a work in which each musician is part of an unstoppable machine. And 
because party often means dance, it's time to dance the fandango with Paisagem Ribatejana by 
Duarte Pestana, one of the twentieth century most celebrated Portuguese composers for band.

Entrada Livre

Bruno Estima e Paulo Neto direcção artística
Artur Carvalho, Bruno Estima, Joana 
Araújo, Paulo Neto e Tiago Oliveira 
interpretação
Wetumtum co‑produção

PROMOTOR

14 JANEIRO 2018



09 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

João Casimiro 
Almeida
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Franz Liszt Gôndola fúnebre nº 1
Wagner-Liszt Morte de amor de Isolda
Johannes Brahms Quatro Baladas op.10
-
Filipe Pires Figurações II
Franz Liszt Sonata 

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

Formado pela ESMAE, João Casimiro Almeida concluiu em 2017 o Mestrado 
em piano no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris, 
na classe dos professores Michel Dalberto e Claire ‑Marie Le Guay. Laureado 
em vários Concursos Nacionais e Internacionais de Piano, o jovem intérprete 
conquistou recentemente o primeiro prémio nos Concursos da Póvoa de 
Varzim e do Fundão e o Prémio David Russell em Espanha. 
João Casimiro Almeida graduated from ESMAE and completed his master’s degree in 
piano at the National Superior Conservatory of Paris for Music and Dance in 2017, with 
Michel Dalberto and Claire‑Marie Le Guay as his teachers. Winner of several national 
and international piano competitions, the young musician recently won the first prizes 
of Concurso da Póvoa de Varzim and Concurso Internacional Cidade de Fundão, and 
also the David Russell Award in Spain.

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Obras ‑primas 
do Romantismo 
marcam o recital 
de estreia do jovem 
pianista português 
na Sala Suggia

10 Qua/Wed · 21:30 

Ocenpsia
JAZZ-ROCK

11 Qui/Thu · 22:00 

Alexandre Coelho 
Quartet
JAZZ

ENTRADA LIVRE

12 Sex/Fri · 21:00 

O Triunfo  
de Bruckner
TRANSMISSÃO DO CONCERTO

16 JANEIRO 2018



Abertura 
Oficial  
Ano Áustria
MÚSICA NO CORAÇÃO

Se um dia alguém fixou uma série de instantâneos 
da música austríaca, uma espécie de time lapse ao 
longo de duzentos e poucos anos passando pelos 
seus momentos ‑chave, o resultado há ‑de ter sido algo 
como o que apresentamos em Música no Coração – a 
Abertura Oficial do País ‑Tema na Casa da Música. 
Haydn, que já foi apelidado de “revolucionário discreto”, 
é conhecido como o pai da sinfonia e do quarteto 
de cordas, e sem ele a história da música ocidental 
teria tido um rumo bem diferente. É precisamente 
com a sinfonia e o quarteto que celebramos o seu 
legado, crucial para uma nova era que se iniciou no 
Classicismo vienense. Mozart, é claro, não podia 
estar ausente desta celebração. Poderemos ouvi‑
‑lo com obras corais predilectas nas vozes do Coro 
Casa da Música, mas não só! A Integral dos seus cinco 
Concertos para violino e orquestra será aqui iniciada 
numa perspectiva historicamente informada, num 
concerto da Orquestra Barroca dirigido pelo concei‑
tuado maestro inglês Paul McCreesh. Mestre absoluto 
do Lied romântico, Schubert é também presença obri‑
gatória na Abertura do Ano Áustria, com o seu célebre 
ciclo de canções A Viagem de Inverno interpretado 
pelo tenor João Terleira. São estes os três composi‑
tores que o Quarteto de Cordas de Matosinhos reúne 
num recital dedicado aos clássicos vienenses. Outro 
compositor que marca a temporada é Bruckner: a 
Orquestra Sinfónica lança a Integral das suas magní‑
ficas sinfonias com aquela que tem sido considerada 
a sua maior obra ‑prima, a Sétima Sinfonia. As obras 
corais da Segunda Escola de Viena trazem ‑nos até ao 
século XX, e chegamos ao nosso tempo com a música 
do Compositor em Residência, Georg Friedrich Haas, 
viagens entre a luz e a escuridão apresentadas pelo 
Remix Ensemble e pela Orquestra Sinfónica.

12-21 JanHaydn
Mozart
Schubert
Bruckner
Mahler
Haas

If one day someone decides to take a series of snapshots of 
Austrian music, a kind of time lapse over two hundred years 
going through its key moments, the result would certainly 
be something like what we are presenting in The Sound of 
Music – the Official Opening of the Theme Country at Casa 
da Música. Haydn, who was once dubbed a “discreet revo‑
lutionary,” is known as the father of the symphony and the 
string quartet, and without him the history of Western music 
would have taken a very different course. It is precisely with 
the symphony and the quartet that we celebrate his legacy, 
a crucial influence in a new era that began in Viennese 
Classicism. Evidently, Mozart could not be absent from this 
celebration. We can hear his music in the celebrated choral 
works selected by Coro Casa da Música, and that’s not all! 
His first Concerto for violin and orchestra will be performed 
in a historically informed perspective, with Orquestra 
Barroca, conducted by the illustrious Paul McCreesh.  
An absolute master of the romantic Lied, Schubert is also 
an essential element in the opening of the Austrian Year, 
with his famous song cycle Winter Journey performed by 
the tenor João Terleira. These are the three composers 
that Quarteto de Cordas de Matosinhos gathers in a recital 
dedicated to the Viennese classics. Another composer 
who marks the season is Bruckner: Orquestra Sinfónica 
performs his magnificent symphonies throughout 2018 
starting with the one that was considered his greatest 
masterpiece, the Seventh Symphony. The choral works 
of the Second Viennese School bring us to the twentieth 
century, and we arrive at our time with the music of the 
Composer in Residence, Georg Friedrich Haas, journeys 
between light and darkness presented by Remix Ensemble 
and Orquestra Sinfónica.
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12 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

O Triunfo de Bruckner
– Sinfonia nº 7
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

O concerto é dirigido 
por Michael Sanderling, 
um dos maestros mais 
aclamados da actualidade 
internacional

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 
 
Anton Bruckner Sinfonia nº 7

A Sétima Sinfonia é considerada por muitos autores como a grande obra‑ prima 
de Bruckner. O Adagio, escrito quando o compositor recebeu a notícia da morte 
de Wagner, é mesmo tido como o ponto culminante de toda a sua obra e um dos 
elogios fúnebres mais fabulosos de todo o repertório orquestral. Diz a lenda que 
o tema do trompete do Scherzo foi cantado para Bruckner por um galo que o 
acordava todas as manhãs em Saint ‑Florian. A música tradicional austríaca soa 
nos ritmos de landler e a sinfonia termina com uma coda triunfante. O concerto 
é dirigido por um dos maestros mais aclamados da actualidade internacional, 
Michael Sanderling. Abre assim, com chave ‑de ‑ouro, a Integral das Sinfonias 
de Bruckner que a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música apresenta ao 
longo do ano.
Many authors believe the Seventh Symphony is Bruckner’s great masterpiece. 
The Adagio, written when the composer heard the news of Wagner’s death, is even 
regarded as the culmination of all his work and one of the most fabulous eulogies in the 
entire orchestral repertoire. Legend has it that the melody of the Scherzo’s trumpet 
was sung to Bruckner by a rooster who woke him every morning in Saint‑Florian. 
Austrian traditional music resonates in landler rhythms and the symphony ends 
with a triumphant coda. The concert is conducted by one of the most internationally 
acclaimed maestros, Michael Sanderling, beginning in the best possible way the 
presentation of Bruckner’s Complete Symphonies, performed by Orquestra Sinfónica 
throughout the year.

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

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

Michael Sanderling
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13 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

Flauta Mágica Vista da Lua
TEATRO MUSICAL PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO

Mário João Alves texto e encenação 
Ângela Alves, Gabriel Neves dos Santos, Mário João Alves  
e João Tiago Magalhães interpretação

“Há alguns anos que o sábio Sarastronauta decidiu ir viver para uma 
estação espacial, na esperança de ter o sossego e a paz de espírito 
necessários para a sua incessante busca da sabedoria. O truque que 
encontrou para atrair homens para o seu mundo de virtude e sabe‑
doria chama‑se Papageno. E é precisamente através de Papageno 
que o príncipe Tamino vai viajar até à Estação Espacial do grande 
Sarastronauta. A diferença é que não é a busca da sabedoria a levá‑
‑lo até lá, mas sim os encantos da princesa Pamina. Porém, Tamino 
cedo vai descobrir que sem sabedoriazinha, não há princesinha!"
"For some years now, the wise man Sarastronauta decided to go live in a 
space station, hoping to find the peace of mind necessary for his pursuit of 
wisdom. The trick he uses to lure men into his world of virtue and wisdom is 
called Papageno. And it is precisely through Papageno that Prince Tamino 
will travel to the Space Station of Sarastronauta. However, it is not the 
pursuit of wisdom that takes him there, but the charms of Princess Pamina. 
But Tamino will discover that without wisdom there is no princess!

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

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

13 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Ecos de 
Viena

14 Dom/Sun 

Era Outra Vez Uma Vez... 
OFICINAL MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Porque o Livro não se acaba e as histórias 
são como as cerejas, atrás de uma vem 
outra, o Era uma Vez regressa com novos 
conteúdos e dois velhos amigos. Com Alice 
Capuchinho Jasmim Branca de Neve de 
Borralheira e o Lobo Bom, misturam‑se os 
contos, acrescentam‑se uns pontos e canta‑
‑se a fantasia.
Because the Book doesn’t end and there is 
always another story, Era Uma Vez returns with 
new content and two old friends. With Red Riding 
Alice Hood Jasmine Snow Cinderella White and 
the Good Wolf, the stories are mixed and the 
fantasy begins with a song.

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

Sob a direcção de Paul Hillier,  
o mais premiado maestro coral  
a nível mundial, este é um 
concerto imperdível para os 
amantes da música vocal

Igreja de  Unterach no Lago Atter, 1916 por Gustav Klimt

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

Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 
Elsa Silva piano

Joseph Haydn Die Beredsamkeit; She never told her love; Die 
Harmonie in der Ehe; Wider den Ûbermut; Sailors’ Song; Abendlied 
zu Gott
Franz Schubert Zum Sanctus, da Missa Alemã; Willkommen, lieber 
schöner Mai; In gegenwärtigen Vergangenes; Der Gondelfahrer
Anton Bruckner Locus iste; Ave Maria; Pange língua; Christus 
factus est pro nobis 
Anton Webern Entflieht auf leichten Kähnen, op.2
Arnold Schoenberg Drei Volksliedsätze, op.49; Dreimal tausend 
Jahre, op.50a

O Coro Casa da Música dá as boas‑vindas ao Ano Áustria com 
uma colectânea das mais inspiradas canções corais de compo‑
sitores que marcaram vários períodos dourados da vida musical 
vienense. Da influência do folclore à mais profunda religiosidade, o 
programa percorre ambientes contrastantes e de grande beleza. 
Sob a direcção de Paul Hillier, titular do Coro Casa da Música e o 
mais premiado maestro coral a nível mundial, este é um concerto 
imperdível para os amantes da música vocal. 
Coro Casa da Música welcomes the Year of Austria with a collection 
of the most inspired choral songs by composers that have marked the 
golden periods of the musical life of Vienna. From the influence of folklore 
to the deepest religiosity, the program runs through contrasting and 
beautiful settings. Conducted by Paul Hillier, principal conductor of Coro 
Casa da Música and the most awarded choir conductor worldwide, this is 
an unmissable concert for vocal music lovers.

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

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

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
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14 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

A Sétima de Bruckner
– concerto comentado para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

14 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

A Viagem de Inverno
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

João Terleira tenor
Luís Duarte piano

Franz Schubert Winterreise

Escrito originalmente para a voz de tenor e composto por 24 
canções, A Viagem de Inverno é possivelmente o mais célebre 
ciclo de canções de Schubert e de toda a história da música. O 
ambiente é lúgubre, retratando uma viagem ensombrada por um 
amor rejeitado, e sugere uma reflexão sobre a vida às portas da 
morte e sobre o lugar do homem perante a natureza. O percurso 
dramático é absolutamente consistente e envolvente, constituindo 
o maior desafio aos grandes intérpretes do Lied, a canção em 
língua alemã. Interpretada por uma das grandes vozes emergentes 
do canto lírico em Portugal, A Viagem de Inverno é inserida no ciclo 
Música no Coração, a Abertura Oficial do Ano Áustria. 
Originally written for tenor voice, with 24 songs, Winter Journey is possibly 
Schubert’s most celebrated song cycle and the most renowned in the 
history of music. The environment is bleak and depicts a journey overshad‑
owed by a rejected love, suggesting a reflection on life at death’s door and 
on man’s place in nature. The dramatic journey is absolutely consistent and 
engaging, posing the biggest challenge to the great performers of the Lied, 
the German song. Performed by one of the great up‑and‑coming voices 
of lyric singing in Portugal, Winter Journey is part of the cycle Música no 
Coração, the Official Opening of the Year of Austria.

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

16 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Haydn, Mozart e Schubert

Quarteto de Cordas de Matosinhos
Joseph Haydn Quarteto em Ré maior, op.50 nº 6, “A rã”
W. A. Mozart Quarteto nº 14 em Sol maior, K.387
Franz Schubert Quarteto nº 12 em Dó menor, D.703

A Áustria não poderia ser representada musicalmente sem o quar‑
teto de cordas, formato desenvolvido por Haydn e que desde então 
se apresentou como um desafio expressivo a inúmeras gerações 
de compositores. O quarteto personificou  a solidez estilística e 
formal do Classicismo Vienense. Mas a invenção e o humor nunca 
lhe estiveram distantes.  
Isso mesmo se pode ouvir no quarteto “A rã” de Haydn, onde o 
compositor não hesita em brincar com efeitos sonoros que o 
epíteto deixa adivinhar. Figuras cruciais no desenvolvimento do 
quarteto de cordas foram também Mozart e Schubert. O primeiro 
dedicou o Quarteto nº 14 precisamente a Haydn, que após a 
audição declarou ao pai Leopold Mozart: “Perante Deus, e com 
honestidade, digo ‑lhe que o seu filho é o maior compositor que já 
conheci em pessoa ou de nome.” O recital fica completo com uma 
obra que Schubert deixou inacabada, mas que representa um 
passo em frente para a criação dos importantes quartetos da fase 
criativa final do compositor.
Austria would not be truly represented musically without the string 
quartet, a composition developed by Haydn that has always posed an 
expressive challenge to countless generations of composers. The quar‑
tet embodied the stylistic and formal strengths of Viennese Classicism. 
But invention and humor have never been far off. This can be heard in 
Haydn’s quartet “The Frog”, where the composer skilfully plays with 
different sound effects. Mozart and Schubert were also crucial figures 
in the development of the string quartet. The first even dedicated his 
Quartet No. 14 to Haydn, who after hearing it said to his father, Leopold 
Mozart: “I tell you before God, and as an honest man, your son is the 
greatest composer known to me by person and repute”. 

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Anton Bruckner Sinfonia nº 7 (excertos)

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

Assistir a um concerto comentado com a Sétima Sinfonia de Bruckner é um pouco como fazer uma 
visita guiada a um museu com as maiores obras ‑primas da história. Podemos olhar para os quadros 
sozinhos, mas após a explicação de um especialista, para quem a história da arte não tem segredos, 
vemo ‑los de uma forma completamente diferente. O compositor Daniel Moreira guia ‑nos ao longo de 
excertos desta célebre e monumental sinfonia para que a ouçamos sem perder nenhum detalhe. 
Attending a commented concert with Bruckner’s Seventh Symphony is a bit like taking a guided tour of a 
museum that houses the greatest masterpieces in history. We can look at the pictures on our own, but after the 
explanation of a specialist, for whom the history of art has no secrets, we see them in a completely different way. 
Composer Daniel Moreira guides us along excerpts from this famous and monumental symphony so that we 
listen to it without losing any detail.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

APOIO

Daniel Moreira

€ 12 
‑
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
Cartão Continente: na compra de um bilhete para 
adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)
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Esta foi sempre uma Casa de portas abertas, mote 
consolidado ao longo de mais de uma década de 
intensa actividade. Há, porém, momentos em que 
isso se sente de forma especial, como será o caso da 
Abertura Oficial do País‑Tema 2018, com várias inicia‑
tivas preparadas para o receber e lhe mostrar como 
se faz uma Casa da Música. Poderá assistir a ensaios, 
participar em actividades educativas, ver filmes, visitar 
palcos e bastidores de um edifício onde se respira 
música e se cultiva a partilha de experiências musicais.
Casa da Música has always been an Open House, a motto 
consolidated over more than a decade of intense activ‑
ity. There are, however, moments when this is especially 
evident, like the Official Opening of the Theme Country 
2018, with several initiatives prepared to welcome and show 
you how a house of music is made. You can attend rehears‑
als, participate in educational activities, watch movies, visit 
stages and backstages of a building that breathes music 
and promotes the sharing of musical experiences.

ensaios

 filmes dança

visitas guiadas

Entrada Livre

Janeiro

concertos

Diariamente
10:00, 11:00, 15:00, 16:00 e 17:00 

Visitas guiadas gratuitas (PT e ENG)
As visitas guiadas são a melhor maneira de descobrir a Casa da Música nas 
suas várias vertentes. Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício 
projectado por Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades e 
a programação artística. Conheça gratuitamente os cantos à Casa.
Guided tours are an excellent way to discover the different strands of Casa da Música. 
For around an hour, a guide describes the building designed by Rem Koolhaas, and 
explains the architecture, the functionalities and the artistic programming.

10:00-18:00 Foyer de Entrada 

Oficina de instrumentos de sopro
Para que o ar vibre por entre tubos a direito ou retorcidos, há que entregar 
a arte de construir e reparar instrumentos a mãos sábias. Os técnicos da 
Mimusica, loja de venda e reparação de instrumentos, mostram como da 
madeira e do metal se faz objectos que nos podem emocionar. 
For the air to vibrate through straight or twisted tubes, the art of building and repairing 
instruments must be entrusted to wise hands. The technicians of Mimusica show how 
wood and metal make objects that can deeply move us.

10:00 Cibermúsica

Mozart vs. Schoenberg
Obras de piano de Mozart e Schoenberg são interpretadas pelo Disklavier 
numa saudável batalha musical, alternando com breves passagens criadas 
aleatoriamente pelo computador.
Piano works by Mozart and Schoenberg are played by Disklavier in a healthy musical 
battle. The pieces of the composers alternate in excerpts of about a minute and a half, 
separated by brief passages randomly created by the computer.

10:00 Sala Laranja

Salão Vienense 
O Sonorium distribui música clássica típica de Viena por vários pontos da sala. 
O movimento das pessoas controla a emissão do som.
The Sonorium distributes typical Viennese classical music throughout various parts 
of the room. People's movement controls the emission of sound.

10:00 Bar 1

Festival Obra Aberta
Memória fotográfica do festival realizado na Casa da Música em 2003, um 
evento anterior à conclusão do edifício e que será sempre um marco impor‑
tante na sua história.
Projection of images of the festival held at Casa da Música in 2003, an event prior to 
the completion of the building and which will always be a milestone in its history.

10:00 Foyer Superior Sul

Maquete da Casa 
Instalação de Nuno Grande 
Num stand com a forma da Casa da Música, criado pelo arquitecto portuense
Nuno Grande, pode ser apreciada a maquete do projecto de Rem Koolhaas.
On a stand with Casa da Música’s shape, created by the Porto architect
Nuno Grande, we find exposed the model of the Rem Koolhaas’ project.
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17 Qua/Wed

22:00 Café 

The Lazy Faithful

Depois dos singles "Nukin In The Cookin" e "There Was a Light", a banda 
portuense apresenta o segundo álbum de originais, Bringer of a Good Time, no 
Café Casa da Música. "O que eu tenho para dizer deste disco di‑lo‑ia melhor 
em música, mas é de música que se trata e por isso seria uma redundância. 
Só posso dizer que chego de manhã ao estúdio e tenho vontade de preencher 
o silêncio com estas músicas, tenho‑as ouvido vezes sem conta. Obrigado 
aos trazedores de bons momentos." São as palavras de Manel Cruz (Ornatos 
Violeta,  Foge Foge Bandido).
After the singles "Nukin In The Cookin" and "There Was a Light", the Porto band 
presents its second album of originals, Bringer of a Good Time, at Café Casa da 
Música. "What I have to say of this record would be better said in music, but it's music 
that it is about and so it would be a redundancy. I can only say that I arrive at my studio 
in the morning and I want to fill the silence with these songs. I've heard them countless 
times. Thanks to the bringers of a good time." These are the words of Manel Cruz 
(Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido).

18 Qui/Thu
 

10:00 Sala Suggia 

Ensaio  
Orquestra Sinfónica

10:00 Sala 2 

Ensaio  
Orquestra Barroca

11:00 Café 

Concerto Serviço 
Educativo

11:30 Sala Suggia

Palestra Pré-Ensaio 
Orquestra Sinfónica

12:00 Sala Suggia 

Ensaio  
Orquestra Sinfónica

12:00 Sala 2

Ensaio Orquestra 
Barroca

13:00-14:30 Terraço VIP

Gamelão Robótico

14:00 Sala de Ensaio 1 

Ensaio Remix Ensemble

14:30 Sala 2 

Ensaio Orquestra 
Barroca & Coro

15:00 Café

Concerto Serviço 
Educativo

19:00 Sala Suggia 

Ensaio  
Orquestra Sinfónica
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16:00 Foyer Superior Sul

Coro Infantil da EB1  
dos Quatro Caminhos 

17:00 Foyer Superior Sul

Coro Infantil da EB1 
Quinta das Chãs 

18:00 Foyer Superior Sul

Coro Infantil da EB1  
da Lomba

19:00 Foyer Superior Sul 

Concerto  
Serviço Educativo

19:00 Sala Suggia

Ensaio Orquestra 
Sinfónica & Coro

19 Sex/Fri 

10:00 Sala de Ensaio 1

Ensaio Remix Ensemble

10:00-14:00 Terraço VIP

Gamelão Robótico 

11:00 Café

Concerto  
Serviço Educativo

14:00 Sala 2

Ensaio  
Orquestra Barroca

14:30 Sala de Ensaio 1

Ensaio Remix Ensemble

15:00 Café

Concerto  
Serviço Educativo

17:00 Foyer Superior Sul

Concerto  
Serviço Educativo

21:00 Café 

Transmissão em directo 
do concerto Sinfónica  
e Coro (Te Deum)

18 Qui/Thu · 22:00 Café  22:00 Café

Miles Davis Legacy

O projecto Miles Davis Legacy homenageia 
o inesquecível Miles Davis, uma figura que 
nunca se desassocia do passado, presente 
e futuro. Assumidamente devoto da obra do 
génio, Gileno Santana reuniu uma superbanda 
composta por João Mortágua, João Pedro 
Coelho, José Diogo, José Carlos Barbosa e 
José Marrucho para pôr em prática o conceito 
de ouvir um disco ao vivo e a cores.
The Miles Davis Legacy project honors the unfor‑
gettable Miles Davis, a figure that can never be 
separated from the past, present and future.
An openly devotee of the genius musician, Gileno 
Santana brought together a super band composed 
by João Mortágua, João Pedro Coelho, José Diogo, 
José Carlos Barbosa and José Marrucho to put 
into practice the concept of listening to an album in 
living colour.
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21 Dom/Sun

10:00-11:00Terraço VIP

Gamelão Robótico

11:00 Café

Concerto  
Serviço Educativo

11:00 Foyer Superior Sul

Concerto  
Serviço Educativo

12:00-15:00 Terraço VIP

Gamelão Robótico 

14:00 Sala Suggia

Ensaio Orquestra 
Barroca & Coro 

15:00 Café

Concerto  
Serviço Educativo

15:00 Foyer de Entrada

Baile vienense (valsas)

15:00 Sala 2 

Projecção do filme 
Amadeus, de Milos 
Forman

20 Sáb/Sat 

10:00-11:00 Terraço VIP

Gamelão Robótico 

11:00 Café

Concerto  
Serviço Educativo

11:00 Foyer Superior Sul

Concerto  
Serviço Educativo

12:00-15:00 Terraço VIP 

Gamelão Robótico 

14:30 Sala Suggia

Palestra Pré-Ensaio 
Remix Ensemble

15:00 Sala Suggia

Ensaio Remix Ensemble 

15:00 Café 

Concerto  
Serviço Educativo

15:00 Sala 2 

Projecção do filme 
Amadeus, de Milos 
Forman

15:00 Foyer de Entrada 

Baile vienense (valsas)

21:30 Café 

Transmissão em directo 
do concerto Barroca  
e  Coro em S. João 
da Madeira

Ensaios abertos
Como se prepara um concerto barroco? E uma obra sacra coral‑
‑sinfónica? E nova música nunca antes tocada em Portugal? Nada 
como ver o maestro a conduzir os ensaios e a música a tomar 
forma até ao momento da verdade, no palco do concerto. Com 
vários horários disponíveis, não há desculpa para perder estes 
instantes únicos.
How do you prepare a Baroque concert? What about a sacred 
choral‑symphonic piece? Or new music that has never been played 
in Portugal? There is nothing like watching the conductor direct the 
rehearsals and the music taking shape until the moment of truth, on the 
stage of the concert. With many available time slots, there is no excuse 
for missing these unique moments.

Palestras Pré-Ensaio
Enquanto os músicos se preparam para mais um ensaio, saiba o 
que vai acontecer dentro de momentos e conheça as dinâmicas 
que fazem funcionar uma orquestra. Cordas aqui, sopros ali, tudo 
parece muito bem organizado. E os percussionistas, chegam para 
tantos instrumentos? A orquestra não tem segredos para um 
compositor experimentado como Daniel Moreira, que desvenda 
como todos se conseguem entender na palestra que antecede o 
ensaio da Orquestra Sinfónica. E regressa no sábado para apre‑
sentar um outro ensaio aberto em que o Remix Ensemble prepara 
uma obra emblemática do Compositor em Residência: In Vain de 
Georg Friedrich Haas.
While the musicians prepare for another rehearsal, be aware of what will 
happen next and see the dynamics that make an orchestra work. Strings 
here, winds there, everything looks very well organized. Are the percus‑
sionists enough for so many instruments? The orchestra has no secrets 
for an experienced composer like Daniel Moreira, who unveils how every 
musician understands each other in the lecture that precedes Orquestra 
Sinfónica's rehearsal. And he returns on Saturday to present another 
open rehearsal in which Remix Ensemble prepares an emblematic work 
by the Composer in Residence: In Vain by Georg Friedrich Haas.

Concertos Serviço Educativo
Escolas de música do Grande Porto apresentam em vários espa‑
ços o trabalho que têm vindo a desenvolver ao longo do ano. Da 
clássica ao jazz, de agrupamentos de câmara a coros, de tudo um 
pouco poderá ser ouvido nestes concertos.
Porto Music schools present in various spaces the work they have been 
developing throughout the year. From classical to jazz, from chamber to 
choir groupings, everything can be heard at these concerts.

Gamelão Robótico
Componentes do gamelão da Casa da Música são controlados por 
robôs. Quatro compositores criaram cada um a sua pequena peça, 
que explora as potencialidades destes instrumentos tecnológicos 
desenvolvidos pela Digitópia.
Components of Casa da Música’s gamelão are controlled by robots.
Four composers created four small works that explore the potential of 
these technological instruments developed by Digitópia.

Projecção do filme “Amadeus”
Mais do que contar a história de Mozart, Amadeus de Milos Forman 
deixa‑se guiar pela música fabulosa do fascinante compositor 
de Salzburgo, da abertura dominada pela energia imparável da 
Sinfonia nº 25 aos momentos mais pungentes sublinhados pelo 
genial Requiem. O filme de 1984, que conquistou oito Óscares da 
Academia e se tornou um autêntico clássico, é exibido no grande 
ecrã da Sala 2.
More than telling Mozart's story, Milos Forman's Amadeus is guided 
by the fabulous music of the fascinating Salzburg composer, from 
the unstoppable energy of Symphony No. 25 in the beginning, to the 
most poignant moments underlined by the great Requiem. The 1984 
film, which won eight Academy Awards and became a true classic, is 
presented on the big screen of Sala 2.

Transmissões em directo
Dark Dreams, Blumine e Te Deum não são nomes de cocktails mas 
podem ser servidos num bar, desde que seja o do Café Casa da 
Música. Estas e outras obras magníficas saídas da pena de gran‑
des compositores austríacos compõe a ementa das transmissões 
em directo de concertos da Orquestra Barroca e da Orquestra 
Sinfónica com o Coro Casa da Música.
Dark Dreams, Blumine and Te Deum aren't names of cocktails but can 
be served in a bar, provided it is in Café Casa da Música. These and 
other magnificent works written by great Austrian composers create the 
menu of the live transmissions of concerts by Orquestra Barroca and 
Orquestra Sinfónica with Coro Casa da Música.

Baile vienense (valsas)
1, 2... 3, 1, 2... 3. A temporada de bailes em Viena está no auge e a 
cidade rodopia incessantemente ao longo do Inverno. Por cá, como 
lá, a valsa é rainha e domina este baile aberto a todos aqueles que 
não resistem a um passo de dança.
1, 2... 3, 1, 2... 3. The ball season in Vienna is at its peak and the city twirls 
incessantly throughout the winter. Here, as well as there, the waltz is 
queen and rules this ball that welcomes those who cannot resist to 
dance.

Entrada Livre
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19 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Te Deum
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Bruckner considerava ‑o o orgulho 
da sua vida e Mahler chamava ‑lhe 

“Te Deum para as vozes dos anjos, 
abençoado pelo céu...”

A Orquestra Sinfónica junta ‑se ao Coro Casa da Música e a um elenco interna‑
cional de solistas para a interpretação do Te Deum de Bruckner. O compositor 
considerava ‑o o orgulho da sua vida e Mahler chamava ‑lhe “Te Deum para 
as vozes dos anjos, abençoado pelo céu, para corações castigados e almas 
purificadas no fogo.” O concerto tem início com o Canto do Cisne, a belíssima 
canção de Schubert mundialmente conhecida, e conta com a estreia em 
Portugal de uma obra de Georg Friedrich Haas, Compositor em Residência 
2018: Dark Dreams. A paisagem sonora que Haas cria através dos recur‑
sos orquestrais é verdadeiramente surpreendente e remete o ouvinte para 
ambientes cinematográficos e pictóricos fantásticos.   
Orquestra Sinfónica joins Coro Casa da Música and an international cast of soloists 
for the interpretation of Bruckner’s Te Deum. The composer regarded it as the pride 
of his life and Mahler called it “Te Deum for the tongues of angels, heaven‑blest, 
chastened hearts, and souls purified in the fire”. The concert begins with Swan Song, 
Schubert’s world‑famous song, and features the debut in Portugal of a piece by Georg 
Friedrich Hass, Composer in Residence in 2018: Dark Dreams. The soundscape that 
Haas creates through orchestral resources is truly astounding and takes the listener 
to fantastic cinematic and pictorial environments.

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS I

1ª Plateia € 28 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 22
‑
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Eduarda Melo soprano
Elisabeth Kulman meio‑soprano
Robert Murray tenor
Frode Olsen barítono

Franz Schubert Ständchen, de Schwanengesang
Franz Schreker Abertura “Die Gezeichneten”
Georg Friedrich Haas Dark Dreams 
(estreia em Portugal)
-
Gustav Mahler Blumine
Anton Bruckner Te Deum
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20 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 2

Primitive Complexity
AULA ABERTA · SERVIÇO EDUCATIVO

Por Zimoun (ministrada em inglês; open 
class in english)

 Arquitecto do som, o artista suíço Zimoun 
constrói com materiais simples e funcio‑
nais instalações que exploram ritmos 
mecânicos e o fluxo em sistemas prepa‑
rados. Incorporando objectos industriais 
comuns, os seus trabalhos expressam 
a tensão entre padrões regulares do 
Modernismo e forças caóticas da vida. De 
grande profundidade emocional, o zunido 
acústico de fenómenos naturais rever‑
bera em construções minimalistas. É este 
universo, e o que o move, que se pretende 
abordar.
Swiss artist Zimoun is a sound architect who 
works with simple materials to build functional 
facilities that explore mechanical rhythms 
and flow in prepared systems. Incorporating 
common industrial objects, his work expresses 
the tension between regular patterns of 
Modernism and chaotic forces of life. With 
great emotional depth, the acoustic buzz of 
natural phenomena reverberates in minimalist 
constructions. His intention is to address this 
universe, and what makes it move.

20 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

In Vain 

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Georg Friedrich Haas In Vain

O New York Times descreveu In Vain como “ondas de sons lindos e opulen‑
tamente estranhos que parecem o resultado de forças sobrenaturais”, 
acrescentando que era difícil acreditar que todos aqueles sons provinham de 
instrumentos acústicos e não de electrónica e classificando como uma obra‑
‑prima a composição de Georg Friedrich Haas – Compositor em Residência 
2018. Escrita como uma declaração existencial e uma reacção ao “obscuran‑
tismo” da política interna austríaca (o ressurgimento do movimento naciona‑
lista), revela também o fascínio do compositor pela relação da música com a 
luz e a sua inexistência – algumas secções desta peça devem ser tocadas e 
ouvidas em escuridão absoluta. O aclamado maestro Simon Rattle afirmou 
que não existe nenhuma outra obra que se compare, fazendo de In Vain um 
extraordinário exemplo de inovação em música e uma peça que, apesar da sua 
novidade, é já um objecto de culto. 
The New York Times described In Vain as “waves of opulently strange, beautiful 
sounds flooded that often seemed that supernatural forces were at work”, adding 
that it was difficult to believe that all those sounds came from acoustic rather than 
electronic instruments and classifying the composition by Georg Friedrich Haas 
– Composer in Residence in 2018 – as a masterpiece. Written as an existential state‑
ment and a reaction against the “darkening” of Austrian inner politics (the resurgence 
of the nationalist movement), it shows also the composer’s fascination for music in 
relation to light and its absence, as parts of this piece are to be played – and listened 
to – in absolute darkness. Acclaimed conductor Simon Rattle has said that there is 
no other work to compare, making In Vain an extraordinary example of innovation in 
music and a piece that, despite being new, is already considered a cult classic.

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS II

1ª Plateia € 15 · 2ª Plateia € 13 · 3ª Plateia € 11
‑
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

"Uma das primeiras 
grandes obras‑primas 
do século XXI."

— Sir Simon Rattle

 

 FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores, professores e 
outros profissionais interessados na música electrónica e na arte 
digital

€ 3
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21 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Novas Aventuras de Waka
OFICINAL MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

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

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

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

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

21 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Mozart  
no Coração
CICLO BARROCO BPI

Orquestra Barroca Casa da Música
Coro Casa da Música
Paul McCreesh direcção musical 
Huw Daniel violino

W. A. Mozart Te Deum laudamus
W. A. Mozart Concerto para violino nº 1
- 
Joseph Haydn Sinfonia nº 49, La passione
W. A. Mozart Ave Verum Corpus

Mozart e Haydn não podiam deixar de estar em destaque na Abertura Oficial do Ano 
Áustria, num concerto que assinala a estreia na Casa da Música do prestigiado maestro 
britânico Paul McCreesh, fundador e director artístico do Gabrieli Consort & Players. Num 
programa repleto de obras‑ primas e que reúne em palco a Orquestra Barroca e o Coro 
Casa da Música para a interpretação do Te Deum e do Ave Verum de Mozart, o violinista 
britânico Huw Daniel dá início à Integral dos Concertos para Violino de Mozart que decorre 
ao longo de 2018. Mozart escreveu os cinco concertos para violino antes de completar 
vinte anos de idade. O primeiro constitui um exemplo notável do estilo galante, recorrendo 
a efeitos brilhantes para o solista e a um lirismo melódico imediatamente cativante. 
A Sinfonia La passione, de Haydn, remete ‑nos para o ambiente da Paixão de Cristo, sendo 
um exemplo notável da estrutura da sonata da chiesa no repertório sinfónico e uma peça 
que se insere perfeitamente no contexto da música sacra em programa. 
Mozart and Haydn evidently had to be present at the Official Opening of the Year of Austria in the 
first ever concert at Casa da Música of the renowned British conductor Paul McCreesh, founder 
and artistic director of Gabrieli Consort & Players. In a programme filled with masterpieces that 
bring together Orquestra Barroca and Coro Casa da Música for Mozart’s Te Deum and Ave 
Verum, British violinist Huw Daniel begins Mozart’s Complete Violin Concertos, which takes place 
throughout 2018. Mozart wrote the five concertos for violin before turning 20. The first one is a 
striking example of the Galant style, resorting to brilliant effects for the soloist and an immediately 
captivating melodic lyricism.
Haydn’s Symphony No. 49, La passione, refers to the Passion of Christ, being a notable example 
of the sonata da chiesa (church sonata) in the symphonic repertoire and a piece that fits perfectly 
within the context of sacred music presented in the programme.

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

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

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS INTEGRAL CONCERTOS  
PARA VIOLINO DE MOZART

Obras‑ primas
de Mozart e 
Haydn assinalam 
a estreia do 
prestigiado 
maestro Paul 
McCreesh na  
Casa da Música
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23 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Luísa Tender 
PIANO

24 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

Myles Sanko
27 Sáb/Sat · 10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

Vamos Cantar
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Onde há lugar para todas as vozes, afina‑se uma sessão que pede pouco, 
resulta em muito. Alguns exercícios e técnicas simples de optimização das 
qualidades vocais são o ponto de partida de um encontro que deixa o riso 
entrar. Em descontracção, com o ADN familiar, cresce a vontade de cantar.
There is room for every voice in this session that doesn’t require much but whose 
results are astounding. Some exercises and simple techniques for optimizing vocal 
abilities are the starting point of a reunion that lets laughter in. In a relaxed atmosphere, 
with the family DNA, the desire to sing flourishes.

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

€ 4 · € 15 famílias de 4 pessoas

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

24 Qua/Wed · 21:30 

Príncipe
POP ROCK

ENTRADA LIVRE

25 Qui/Thu · 22:00 

Miguel Ângelo
Quarteto
JAZZ

Depois de um ano de sonho com mais de 90 espectáculos e uma tour partilhada com 
Gregory Porter, Myles Sanko regressa a Portugal para apresentar o álbum Just Being Me, 
bem como temas dos dois álbuns anteriores. Conhecido pelas suas fantásticas e podero‑
sas actuações ao vivo, Myles Sanko acrescenta com este álbum um capítulo essencial à 
história da soul britânica. Nas palavras do artista, “este álbum é sobre amor, a esperança e 
a política, e tem um pedaço de mim em cada parte”. Apesar da produção clássica de jazz, a 
sonoridade mantém‑se com soul e groove, captando a sua jornada musical desde a passa‑
gem pelo hip‑hop até à descoberta da soul e, mais recentemente, do jazz.
After a marvellous year with more than 90 live performances and a shared tour with Gregory 
Porter, Myles Sanko returns to Portugal to present the album Just Being Me, as well as songs from 
the two previous albums. Known for his fantastic and powerful live performances, Myles Sanko 
adds, with this album, an essential chapter to the history of British soul. In the words of the artist, 
"this album is about love, hope and politics, and has a piece of me in every part." Despite the classic 
jazz production, the sonority maintains its soul and groove, capturing Sanko's musical journey from 
hip‑hop to the discovery of soul and, more recently, jazz.

€ 20
‑
Cartão Amigo 25%

Promotor: Ao Sul do Mundo

João Domingos Bomtempo Sonatas op. 1, 
op.9 nº 1, op. 13 e op. 18 nº 20

João Domingos Bomtempo foi o maior 
compositor português da sua era e um 
virtuoso do piano reconhecido à escala 
europeia, continente onde a sua obra 
foi sobejamente conhecida. Num recital 
monográfico inteiramente dedicado à sua 
música para piano, Luísa Tender regressa 
à Casa da Música para dar a conhecer 
sonatas de Bomtempo.
João Domingos Bomtempo was the greatest 
Portuguese composer of his time and a piano 
virtuoso recognized all over Europe, where 
his work was widely known. In a monographic 
recital devoted entirely to his music for piano, 
Luísa Tender returns to Casa da Música to play 
sonatas by Bomtempo.

€ 10 
‑
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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27 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Portugal XXI
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS Cinco dos 

compositores mais 
significativos das 
últimas décadas 
em Portugal 
num concerto 
inteiramente 
dedicado à música 
portuguesa

17:00 Cibermúsica · Entrada Livre
Carlos Caires, Isabel Soveral,  
Pedro Amaral  e António Pinho Vargas
Mesa redonda moderada por Jorge Alexandre Costa

27 Sáb/Sat · 14:00  + 28 Dom/Sun · 11:00  
Cibermúsica e Sala Renascença 

Vídeo Tape-It
OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

Por Openfield-creativelab

O Tape Art Mapping acrescenta uma 
nova camada de percepção à Tape Art 
ao mapear com projecção de vídeo o 
grafismo criado com fita adesiva. A maté‑
ria digital (projecção) sobrepõe‑se à  
física (superfície), gerando um espaço  
real‑virtual. A par desta experiência, 
exploram‑se tecnologias interactivas 
(com reacções ao som, gesto e outros 
interfaces físicos) que permitirão aos 
participantes interagir com a peça e esta 
com a sua envolvente, ganhando novo 
dinamismo.
Tape Art Mapping adds a new layer of 
perception to Tape Art, mapping with video 
projection the graphics created with tape. 
The digital matter (projection) overlaps with 
the physical matter (surface), generating a 
real‑virtual space. Alongside this experience, 
interactive technologies (with reactions to 
sound, gestures and other physical interfaces) 
are explored allowing participants to interact 
with the piece and the latter with its surround‑
ings, gaining further momentum.

www.openfield‑creativelab.com

FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores, professores e outros 
profissionais interessados na música electrónica e na arte digital

€ 30

 Cinco dos compositores mais significativos das últimas décadas em Portugal 
num concerto inteiramente dedicado à música portuguesa e onde sobressaem 
encomendas da Casa da Música e da Câmara Municipal de Matosinhos. 
O programa conta com a direcção do jovem maestro espanhol Pablo Rus 
Broseta, recentemente nomeado para associado de Gustavo Dudamel na 
Filarmónica de Los Angeles, com o violoncelista francês Romain Garioud, 
premiado do Concurso Tchaikovski que faz a estreia mundial de uma obra 
de Isabel Soveral, e ainda com o Quarteto de Cordas de Matosinhos que 
desempenha o papel de solista no Tríptico de António Pinho Vargas. Esta 
obra estreada pela Sinfónica Casa da Música em 2009 foi alvo de uma 
recente revisão por parte do compositor e será apresentada na nova versão. 
O concerto é antecedido por uma mesa redonda onde o público poderá falar 
com os compositores.  
Five of the most significant composers of the last decades in Portugal in a concert 
entirely dedicated to Portuguese music highlighting the commissions made by 
Casa da Música and the City Hall of Matosinhos. The programme is conducted by 
the young Spanish Pablo Rus Broseta, recently nominated an associate of Gustavo 
Dudamel at the Los Angeles Philharmonic. French cellist Romain Garioud, winner of 
the Tchaikovsky Competition, will also be present in the world premiere of a piece 
by Isabel Soveral, as well as Quarteto de Cordas de Matosinhos, playing the role 
of soloist in Tríptico, by António Pinho Vargas. This piece, premiered by Orquestra 
Sinfónica Casa da Música in 2009, was recently reviewed by the composer and will 
be presented in its new version. The concert is preceded by a roundtable where the 
audience will be able to talk to the composers.

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Quarteto de Cordas de Matosinhos
Pablo Rus Broseta direcção musical 
Romain Garioud violoncelo
Digitópia Collective electrónica

Clotilde Rosa Paisagem Interior 
Carlos Caires All-in-one expanded, para orquestra e banda magnética  
(encomenda Casa da Música)
Isabel Soveral Anamorfoses, para violoncelo e orquestra
(estreia mundial: encomenda Casa da Música e Câmara Municipal de Matosinhos)
-
Pedro Amaral Deux portraits imaginaires (versão para orquestra)
(encomenda Casa da Música)
António Pinho Vargas Tríptico, para quarteto de cordas e orquestra
(encomenda Câmara Municipal de Matosinhos)

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
‑
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20%
Sénior 15%APOIO
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28 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Mini Mozart
OFICINAL MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

É uma aventura no Portugal dos nossos 
dias com os olhos e ouvidos por outros 
tempos. Entre uma sonata para piano do 
Minho, uma ópera cheia de sol sustenido, 
uma gaita‑de‑foles mágica e um concerto 
para adufe em ré mais que maior, todos 
cantam e encantam neste país à beira‑mar 
plantado!
It is an adventure in today’s Portugal with our 
eyes and ears in the past. With a piano sonata 
from Minho, an opera filled with G sharp, a 
magic bagpipe and a concert for adufe in D, 
more than major, everyone sings and delights in 
this Europe’s garden by the sea! 

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

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

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

30 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Ricardo Coelho – The Foundation
NOVOS VALORES DO JAZZ · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

31 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Ana Bacalhau 
 

31 Qua/Wed · 21:30 

Sunflowers
ROCK

ENTRADA LIVRE

Ricardo Coelho vibrafone, composição
Mané Fernandes guitarra
André Rosinha contrabaixo
Marcos Cavaleiro bateria

Natural do Porto e formado em vibrafone jazz pela ESMAE, Ricardo Coelho é reconhe‑
cido com um dos músicos mais versáteis da sua geração. Tendo o gospel como alicerce, 
desenvolve uma intensa actividade como instrumentista (vibrafone, bateria e percussões) 
em diversos contextos musicais, do jazz/música improvisada à world music e ao hip ‑hop, 
colaborando em projectos musicais tão diversos como MINA, Capicua, Diana Martínez & 
The Crib, Edu Mundo e muitos outros. Contando com o acompanhamento de referências 
do jazz nacional, The Foundation é o grupo onde o vibrafonista explora as suas composi‑
ções originais.
Ricardo Coelho was born in Porto, studied jazz vibraphone at ESMAE and is considered one of 
the most versatile musicians of his generation. With gospel music as his background, he develops 
an intense activity as an instrumentalist (vibraphone, drums and percussion) in different musical 
contexts, from jazz/improvised music to world music and hip‑hop, collaborating in several projects, 
such as MINA, Capicua, Diana Martínez & The Crib, Edu Mundo and many others. With the contri‑
bution of national jazz figures, The Foundation is the group where the vibraphonist explores his 
original compositions.

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

“Tenho bichos ‑carapinteiros. Também são carpinteiros, claro, mas, sobretudo, carapin‑
teiros.” Esta é a estreia a solo de Ana Bacalhau, após uma década a dar voz às canções 
da Deolinda. “Quando era miúda, ouvia os graúdos a apontar ‑me o excesso de energia e 
inquietação e, sem perceber nada de carpintaria, convenci ‑me de que o que me diagnos‑
ticavam era um caso bicudo de bichos que cara ‑pintavam. (...) Houve um dia que pediram 
um palco para si”, diz Ana Bacalhau sobre o chamamento de se lançar em novas direcções, 
de dar voz a novos autores e às suas próprias composições. Nome Próprio é o título do 
muito aguardado álbum, editado em Outubro de 2017. Ana Bacalhau transporta agora as 
novas canções para o palco, com a energia e a entrega que se lhe conhecem. 
This is the solo debut of Ana Bacalhau, after a decade as the voice of Deolinda. “When I was a child, 
I would hear the adults making fun of my excess of energy and restlessness, and I was convinced 
that I had worm bugs inside of me. One day these bugs demanded a stage for themselves”, says 
Ana Bacalhau about trying new directions, new authors and singing her own songs. Nome Próprio 
is the title of the long‑awaited album, released in October 2017. Ana Bacalhau transports the new 
songs to the stage with her unique energy and passion in a tour that includes this concert at Casa 
da Música.

€ 25 
‑
Cartão Amigo 25%

Promotor: Sons em Trânsito
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Destinado a um vasto público, independentemente da sua formação musical, o Curso Livre de História da Música 
tem uma abordagem multidisciplinar e uma estreita relação com a programação da Casa. 
A 9ª edição está centrada na figura de grandes compositores. Haydn, Mozart, Beethoven e Schubert abrem o 
curso com um módulo dedicado à chamada Primeira Escola de Viena e ao período Clássico. Num ano em que 
poderá ouvir muitas obras‑primas destes compositores na Casa da Música, este é um tema imprescindível. A 
tríade formada por Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern deu origem à Segunda Escola de Viena, 
módulo que decorre em estreita ligação à programação do Festival Música & Revolução. A Orquestra Sinfónica 
irá apresentar a integral das Sinfonias de Bruckner mas o compositor austríaco tem uma obra vastíssima e de 
grande mérito em outros domínios, como o da música sacra e a música coral, assuntos a desenvolver num módulo 
consagrado à sua vida e obra. Carlos de Seixas é possivelmente o maior nome da música barroca portuguesa, 
sendo uma das figuras em destaque no último módulo dedicado à Música Barroca na Península Ibérica. Um 
aspecto comum à obra de todos estes compositores é a questão do tempo e a música: 1) O tempo musical como 
medida objectiva; 2) O tempo musical como percepção subjectiva; 3) O tempo musical como construção cultural; 
constituindo mais um tema inédito no Curso Livre de História da Música. 
The 9th Edition of the Open Course on the History of Music is centered on many great composers. The course begins with 
Haydn, Mozart, Beethoven and Schubert in a module dedicated to the First Viennese School and the Classical period. This is 
an essential subject in a year filled with many masterpieces from these composers. The Second Viennese School comprises 
Arnold Schoenberg, Alban Berg and Anton Webern, and will be covered in a module that is closely connected to the program 
of Festival Música e Revolução (Music and Revolution Festival). Orchestra Sinfónica will present the complete Bruckner 
Symphonies, but the Austrian composer has a vast work of great merit in other fields, such as sacred music and choral 
music, subjects that will be further examined in another module devoted to his life and work. Carlos de Seixas is possibly the 
greatest figure of Portuguese Baroque music, and one of the names featured in the last module dedicated to Baroque Music 
in the Iberian Peninsula. A common aspect to the work of all of these composers is the question of time and music: 1) Tempo 
as an objective measure; 2) Tempo as subjective perception; 3) Tempo as a cultural construction; constituting yet another 
unprecedented subject in the Open Course on the History of Music.
Designed for a wide audience without any particular musical training, this Course has a multidisciplinary approach and is 
closely connected to the concert schedule of Casa da Música.

 15, 22 e 29 Jan 

A Primeira Escola de Viena
João Silva

19 e 26 Fev, 05 Mar

O Tempo e a Música 
Daniel Moreira

09, 16 e 23 Abr

A Segunda Escola de Viena
João Silva

07, 14 e 21 Mai

Bruckner: Vida e Obra 
Paulo Antunes

22 e 29 Out

O Outro Barroco: As Músicas Ibero-Americanas  
no Tempo de Bach e Händel 
Rui Vieira Nery

Curso Livre 
História da Música
9ª edição 

5 Módulos
Seg 17:30-19:15
Auditório Edifício EDP – Sede Norte

Módulos individuais de duas sessões: € 20
Módulos individuais de três sessões: € 28
Curso na totalidade: € 90
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UMA DAS MAIS 
IMPORTANTES SALAS DE 
CONCERTO CONSTRUÍDAS 
NOS ÚLTIMOS 100 ANOS  
— NEW YORK TIMES

Visitas Guiadas
11:00 e 16:00

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; a aquisição do bilhete 

está sujeita à disponibilidade da sala.

Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto 



16 Ter · 19:30

Prova de vinho

Casa Santa Vitória, uma família de 
puros sangues alentejanos
Enóloga Patrícia Peixoto

Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
promove provas de vinhos orientadas por enólogos das 
mais prestigiadas marcas portuguesas. As sessões, 
com regularidade mensal, incluem um jantar especial‑
mente concebido para harmonizar com os vinhos em 
apreciação. 
Throughout the year, Restaurante Casa da Música offers 
wine tastings guided by oenologists responsible for the 
most prestigious Portuguese wine brands. The sessions, 
held monthly, include a dinner specially designed to be in 
harmony with the chosen wines.

Prova+Jantar
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

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

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

FUNDADORES GOLD

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

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/I2S
ThyssenKrupp
 



Maravilhas da Música Austríaca 

Integral das Sinfonias de Bruckner

Integral dos Concertos para Violino de Mozart 

Orquestra Sinfónica 
Series - Clássica, Descobertas,  

Fora de Série, Famílias, Temporada 

Remix Ensemble 

Barroca 

Música Coral 

Ciclo Piano Fundação EDP 

Ciclo Jazz  

Terças Fim de Tarde 

Banda Sinfónica Portuguesa

www.casadamusica.com/assinaturas2018
 220120220

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

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

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

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

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

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 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.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira

VICE ‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

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

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

INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES





MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS CASA DA MUSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CICLO JAZZZ

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS


