
NOVEMBRO 2014

01 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA.ENCONTRO DE GIGANTES

02 DOM – 16 DOM.À VOLTA DO BARROCO.CICLO BARROCO BPI

18 TER.REMIX ENSEMBLE.CANÇÕES DO ORIENTE

23 DOM.NICOLAI LUGANSKY.CICLO PIANO EDP



BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM 
LOJAS WORTEN

05 QUA.MARIA DE MEDEIROS.MISTY FEST.
PROMOTOR: UGURU
-
06 QUI.JOAN AS POLICE WOMAN.MISTY FEST.
PROMOTOR: UGURU
-
07 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA  
& CORO CASA DA MÚSICA.MOZART SAGRADO 
-
08 SÁB.GAMELÃO ANIMADO. 
SERVIÇO EDUCATIVO
-
09 DOM.ORQUESTRA BARROCA  
CASA DA MÚSICA.OS PRIMEIROS CLÁSSICOS
-
10 SEG.BUIKA.MISTY FEST.PROMOTOR: UGURU
-
11 TER.TERESINHA LANDEIRO. 
NOVOS VALORES DO FADO
-
11 TER.RODRIGO LEÃO.MISTY FEST. 
PROMOTOR: UGURU

14 SEX.CELINA DA PIEDADE.MISTY FEST.
PROMOTOR: UGURU
-
15 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA & ARDITTI 
QUARTET.EXOTISMO SINFÓNICO
-
16 DOM.TAPETE MÁGICO.SERVIÇO EDUCATIVO
-
16 DOM.CORO CASA DA MÚSICA. 
ÊXTASE CORAL
-
18 TER.REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA.
CANÇÕES DO ORIENTE
-
21 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO 
CASA DA MÚSICA.MARAVILHAS SINFÓNICAS
-
22 SÁB.TEMPEH.SERVIÇO EDUCATIVO
-
22 SÁB.THE PEKING ACROBATS.PROMOTOR: UGURU
-
23 DOM.EM CADA BOLSO UMA CANÇÃO.
SERVIÇO EDUCATIVO

23 DOM.NIKOLAI LUGANSKY. 
CICLO PIANO EDP
-
25 TER.QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS.MÚSICA DE CÂMARA 
-
27 QUI.A MÚSICA DO FUTURO E O FUTURO  
DA MÚSICA.CONFERÊNCIA/DEBATE
-
27 QUI.FADO À MESA.RESTAURANTE  
CASA DA MÚSICA
-
28 SEX.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO 
CASA DA MÚSICA.JUROWSKI EM CASA
-
29 SÁB.PERCUSSÃO TRADICIONAL 
PORTUGUESA.SERVIÇO EDUCATIVO
-
29+30 SÁB+DOM.ÁUDIO DIGITAL E MIDI.
SERVIÇO EDUCATIVO
-
30 DOM.BEBÉ WAKA.SERVIÇO EDUCATIVO
-
30 DOM.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO 
CASA DA MÚSICA.A CARTA DE TCHAIKOVSKI

01 SÁB.ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO  
CASA DA MÚSICA.ENCONTRO DE GIGANTES
-
01 SÁB.MELISSA OLIVEIRA
FEAT. JASON PALMER
-
02 DOM.PEQUENOS PIRATAS. 
SERVIÇO EDUCATIVO
-
02-16 NOV.À VOLTA DO BARROCO
-
02 DOM.BACH COLLEGIUM JAPAN. 
BACH NO JAPÃO
-
04 TER.HESPÈRION XXI.JORDI SAVALL,  
UM REGRESSO DESEJADO

02 03



O festival À Volta do Barroco vai já na 9ª edição e não deixa de surpreender 

apresentando visões sempre renovadas da música de outro tempo. Desta vez 

voltamo-nos um pouco a Leste para ouvir como soam os coros de uma tragédia 

grega na versão cunhada por Giovanni Gabrieli ainda no final da Renascença, 

interpretados pelo Coro Casa da Música; continuamos até Istambul com os diálogos 

entre músicas otomanas e as tradições sefarditas, arménias e ocidentais, com 

Jordi Savall e o seu Hespèrion XXI; e passamos ao Extremo Oriente com a visita do 

Bach Collegium Japan, consagrado agrupamento de música barroca dirigido pelo 

maestro japonês Masaaki Suzuki. Como Artista em Associação do festival, Suzuki 

dirige também a Orquestra Barroca Casa da Música.

O Remix Ensemble revela a nova música do Oriente com canções da Compositora 

em Residência, a coreana Unsuk Chin, um novo concerto para piano encomendado 

ao japonês Dai Fujikura e também uma proposta inovadora do compositor chinês 

Tan Dun, além da estreia mundial de um ciclo de canções de Chagas Rosa com 

poemas do tempo da Dinastia Ming. O Tema 2014 da Casa da Música chega também 

à Orquestra Sinfónica através da música de Toshio Hosokawa, com a colaboração do 

consagrado Arditti Quartet.

O maestro e compositor Peter Eötvös regressa para dirigir duas estreias nacionais: 

a sua obra Atlantis e o novo Concerto para piano de Harrison Birtwistle, pelas mãos 

de Pierre-Laurent Aimard. Os aficionados do piano têm este mês bons motivos para 

uma visita à Casa, já que o Ciclo de Piano apresenta em recital um outro grande 

pianista, Nicolai Lugansky.

O Misty Fest é um festival diferente, que aposta nos autores de canções e na música 

lusófona, com um programa que inclui Buika, Celina da Piedade, Joan As Police 

Woman, Rodrigo Leão e Maria de Medeiros.

BARROCO A LESTE
BAROQUE IN THE EAST

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
MECENAS CICLO BARROCO

MECENAS CASA DA MÚSICA

The Around the Baroque festival is now in its 9th edition, but still manages to surprise 

by presenting fresh visions of music from another time. In this edition, we look to 

the East to hear how the choruses of a Greek tragedy sound in a version created by 

Giovanni Gabrieli at the end of the Renaissance, performed by Coro Casa da Música; 

we continue to Istanbul with dialogues between Ottoman music and Sephardic, 

Armenian and western traditions, with Jordi Savall and his Hespèrion XXI; and we 

progress to the Far East with a visit by Bach Collegium Japan, a renowned baroque 

music group led by Japanese conductor Masaaki Suzuki. As Artist in Association 

for the festival, Suzuki also conducts Orquestra Barroca Casa da Música.

Remix Ensemble unveils new music from the Orient, with songs by Korean 

Composer in Residence Unsuk Chin, a new piano concerto commissioned 

from Japanese composer Dai Fujikura and an innovative proposal from 

Chinese composer Tan Dun, as well as the world premiere of a series of songs 

by Chagas Rosa with poems from the Ming Dynasty. Casa da Música’s 2014 

theme also reaches the symphony orchestra through the music of Toshio 

Hosokawa, with the collaboration of the renowned Arditti Quartet. 

Conductor and composer Peter Eötvös returns to direct two national premieres: his 

work Atlantis and the new piano concerto by Harrison Birtwistle, performed by Pierre-

Laurent Aimard. Piano fans have good reason to visit Casa da Música this month, 

with the Piano Series presenting a recital by another great pianist, Nicolai Lugansky. 

Misty Fest is a festival with a difference, focusing on songwriters and 

Lusophone music, with a programme featuring Buika, Celina da Piedade, 

Joan As Police Woman, Rodrigo Leão and Maria de Medeiros.

04 05



01 SÁB/SAT
21:30 SALA 2
-

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 27,5

MELISSA OLIVEIRA
FEAT. JASON PALMER
Natural da Austrália, a cantora Melissa Oliveira veio 
para Portugal aos 13 anos e estudou jazz na ESMAE 
(Porto), no Berklee College of Music em Boston e no 
Conservatório de Haia (mestrado em performance 
jazz). Compõe as suas próprias canções e faz arranjos 
de temas de Wayne Shorter, Horace Silver e Keith 
Jarrett. Em Boston gravou o seu primeiro CD, In my 
garden, com os convidados especiais Greg Osby e Jason 
Palmer. Tem-se apresentado em países como Austrália, 
França, Luxemburgo, Portugal e Holanda.

Born in Australia, singer Melissa Oliveira came to Portugal 
at the age of 13 and studied jazz at ESMAE (Porto), at 
the Berklee College of Music, Boston, and at the Royal 
Conservatory of the Hague (masters in jazz performance). 
She composes her own songs and arranges themes by 
Wayne Shorter, Horace Silver and Keith Jarrett. In Boston, 
she recorded her first CD, In my garden, with special 
guests Greg Osby and Jason Palmer. She has performed in 
countries such as Australia, France, Luxembourg, Portugal 
and the Netherlands.

01 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

-

PORTRAIT PETER EÖTVÖS II

-

A MÚSICA TOMA CONTA DE MIM € 5

Enquanto os adultos assistem ao concerto, as crianças dos 

3 aos 10 anos participam em sessões de descoberta e criação 

musical

ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
ENCONTRO DE GIGANTES

Peter Eötvös direcção musical 
Pierre Laurent-Aimard piano
Christian Miedl barítono 
Miklós Lukács cimbalão

Igor Stravinski Concerto em Ré
Harrison Birtwistle Responses: Sweet disorder and 
the carefully careless, para piano e orquestra  
(estreia em Portugal; encomenda da Casa da 
Música, Bayerische Rundfunk “Musica Viva”, 
London Philharmonic Orchestra e Boston Symphony 
Orchestra)
Peter Eötvös Atlantis, para barítono, voz branca, 
cimbalão, coro virtual e orquestra

ORIENTE 2014 
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02 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

PEQUENOS PIRATAS
Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Pegam-se, pegam-se, mas não vivem um sem o 
outro. Vencidas lutas e arrufos, o Capitão Barba 
Rija, homem de guitarradas e sonoridades 
estapafúrdias, e a Pirata X, amiga de cantorias e 
bailaricos, conduzem esta caça ao tesouro por 
mares nunca navegados de sons meigos…  
e endiabrados.

They fight, they quarrel, but they can’t live without 
each other. Despite the feuds and the fall-outs, Captain 
Toughbeard, man of the guitar and bizarre sounds, 
and Pirate X, friend of singing and dancing, join forces 
to lead this treasure hunt through never-sailed seas of 
gentle sounds… and mischievous ones.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL

Artista exclusivo da editora Deutsche Grammophon, o 
pianista Pierre Laurent-Aimard já actuou a solo no Ciclo 
de Piano da Casa da Música, proporcionando um recital 
inesquecível e entusiasticamente aplaudido. Desta 
feita, toca pela primeira vez com a Orquestra Sinfónica 
e na companhia do maestro Peter Eötvös, com quem 
tem partilhado prestigiados palcos mundiais. Em 
estreia nacional, apresentam-se uma encomenda 
conjunta da Casa da Música ao compositor britânico 
Harrison Birtwistle e Atlantis, de Peter Eötvös, naquele 
que é um encontro raro em palco de dois dos maiores 
compositores da actualidade. Peça de sonoridades 
aquáticas e absolutamente surpreendentes, um 
mundo de fantasia que nos transporta para o mítico 
arquipélago submerso de Atlântida, a peça de Peter 
Eötvös confirma o seu estatuto entre os grandes 
compositores do nosso tempo.

Exclusive artist for the Deutsche Grammophon label, 
pianist Pierre Laurent-Aimard has already performed at 
Casa da Música as a soloist in the Piano Series, providing 
an unforgettable and enthusiastically applauded recital. He 
now plays for the first time with the symphony orchestra 
and in the company of conductor Peter Eötvös, with whom 
he has shared prestigious stages worldwide. In a national 
premiere, they present a work jointly commissioned by 
Casa da Música from British composer Harrison Birtwistle 
and Atlantis by Peter Eötvös, in what will be a rare meeting 
on stage of two of the greatest composers of the current day. 
A piece with utterly astonishing aquatic sounds, a world 
of fantasy that transports us to the mythical submerged 
archipelago of Atlantis, Peter Eötvös’s piece confirms his 
position among the great composers of our time.
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02-16 NOV

We set out for Constantinople, to meet Prince Dimitrie Cantemir and 
a world of sound that is simultaneously mystical and exotic, in the 
company of Jordi Savall and great masters of traditional music. Conductor 
Paul Hillier has recreated the origins of the dramma per musica in the 
shape of a classical tragedy, also unearthing the music for the funeral 
rites of Henrique II, written by Schütz in 1635. Acclaimed conductor 
Masaaki Suzuki is Artist in Association for Around the Baroque. With 
his award-winning group Bach Collegium Japan, a point of reference in 
international discography, we are treated to the best music by Johann 
Sebastian Bach, and later introduced to the music that marked the 
transition to Classicism with masterpieces by Carl Philipp Emanuel Bach 
and Joseph Haydn in a performance by Orquestra Barroca Casa da Música. 
The journey continues towards the biggest name of the Classical period, 
evoking the glory of God, with Mozart’s Great Mass in C Minor, performed 
by the symphony orchestra and Coro Casa da Música under Olari Elts.

Partimos em direcção a Constantinopla, ao encontro 
do príncipe Dimitrie Cantemir e de um universo sonoro 
simultaneamente místico e exótico na companhia de 
Jordi Savall e de grandes mestres da música tradicional. 
O maestro Paul Hillier reconstitui as origens do drama 
per musica nos moldes da tragédia Clássica, desvendando 
ainda a música para as exéquias de Henrique II, escrita por 
Schütz no ano da graça de 1635. 
O aclamado maestro Masaaki Suzuki é o Artista em 
Associação do À Volta do Barroco. Com o seu premiado 
agrupamento Bach Collegium Japan, uma referência na 
discografia internacional, somos brindados com a melhor 
música de Johann Sebastian Bach, sendo depois levados 
a conhecer a música que marcou a transição para o 
Classicismo com obras-primas de Carl Philipp Emanuel 
Bach e Joseph Haydn na interpretação da Orquestra 
Barroca Casa da Música. A viagem prossegue em direcção 
ao expoente máximo do período Clássico, numa evocação 
à glória de Deus, com a Grande Missa em Dó menor de 
Mozart sob a direcção de Olari Elts à frente da Orquestra 
Sinfónica e do Coro Casa da Música.
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Masaaki Suzuki fundou o Bach Collegium Japan em 1990 para dar a 
conhecer no Japão a grande música do Barroco em instrumentos de 
época e numa perspectiva historicamente informada. Cinco anos mais 
tarde, este agrupamento conquistava a crítica especializada do mundo 
ocidental pela gravação das principais obras corais de Bach para a editora 
BIS. Com cerca de cinquenta registos no mercado, o Bach Collegium 
Japan e o seu titular contam com recentes prémios da BBC, da Associação 
de Críticos Alemães e de Melhor Disco do Ano da Diapason. No ano em 
que a Casa da Música celebra o Oriente como tema da programação, esta 
aclamada formação instrumental faz a sua estreia no Porto com música 
do compositor que lhe dá o nome, Johann Sebastian Bach.

Masaaki Suzuki established Bach Collegium Japan in 1990 to introduce 
Japanese audiences to the great music of the Baroque, with period 
instruments and from a historically informed perspective. Five years later, 
this group won over the specialised critics of the western world with its 
recording of Bach’s key choral works for record label BIS. With around 
fifty CDs on the market, Bach Collegium Japan and its music director 
have recently been awarded prizes by the BBC, the Association of German 
Critics and the accolade of Best Album of the Year from Diapason. In 
the year when Casa da Música celebrates the theme of the Orient in its 
programme, this acclaimed instrumental formation debuts in Porto with 
music by the composer who gives it its name, Johann Sebastian Bach.

À VOLTA DO BARROCO / ORIENTE 2014

02 DOM/SUN
CICLO BARROCO BPI
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 10 | CARTÃO AMIGO € 7,5

BACH COLLEGIUM JAPAN
BACH NO JAPÃO

Masaaki Suzuki órgão, cravo e direcção musical 
Hana Blazikova soprano
Dominik Wörner barítono

J.S. Bach Concerto para órgão em Ré; Cantata 
“Liebster Jesu, mein Verlangen” BWV 32; “Der 
Friede sei mit dir” BWV 158; Trio sonata para 
2 violinos em Lá menor; Cantata “Ich gehe und 
suche mit Verlangen” BWV 49
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04 TER/TUE
CICLO BARROCO BPI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | € 12,75

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33

O contacto mais puro e genuíno com as tradições 
ancestrais da música do Médio Oriente. A incursão 
de Jordi Savall pela música de Dimitrie Cantemir, 
príncipe da Moldávia, e pelo seu “Livro da Ciência 
da Música” deu origem a um dos mais aclamados 
discos do Hespèrion XXI, editado em 2009. 
Istambul surge como a cidade onde, no século 
XVII, confluíram as culturas sefarditas, arménias e 
ocidentais, proporcionando um universo musical 
fascinante que o músico da Catalunha reproduz 
reunindo os melhores intérpretes oriundos de cada 
uma destas regiões.

The purest, most authentic contact with the ancestral 
traditions of the music of the Middle East. Jordi Savall’s 
foray into the music of Dimitrie Cantemir, Prince of 
Moldavia, and his “Book of the Science of Music” gave 
rise to one of the most acclaimed albums of Hespèrion 
XXI, released in 2009. Istanbul emerges as the city 
where, in the 17th century, the Sephardic, Armenian 
and western cultures converged, providing a fascinating 
musical environment that the Catalan musician 
reproduces by bringing together the best performers 
from each of these regions.

HESPÈRION XXI
JORDI SAVALL, UM REGRESSO 
DESEJADO

Jordi Savall viola d’arco, lira e direcção musical 
Hakan Güngör kanun
Yurdal Tokcan oud
Haïg Sarikouyoumdjian ney e duduk
Dimitri Psonis santur
Driss El Maloumi oud
Pedro Estevan percussões

Programa: Istambul / Músicas Otomanas dialogam  
com as tradições Sefarditas, Arménias e Ocidentais

À VOLTA DO BARROCO / ORIENTE 2014

05 QUA/WED
MISTY FEST
21:00 SALA 2
-

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT 

€ 37,5

MARIA  
DE MEDEIROS

Maria de Medeiros é uma mulher de muitos rostos, 
como o são todas as actrizes, mas de uma só voz, 
inconfundível, misto de inocência e sensualidade.  
É esta voz que lhe tem permitido afirmar-se também 
como cantora, afinal de contas uma outra forma de 
agarrar os palcos e contar histórias às pessoas. Como 
cantora, Maria de Medeiros editou já três álbuns desde 
2007 e conta com colaborações em trabalhos de outros 
autores, como o celebrado Femina de The Legendary 
Tigerman. Nesta sua actividade artística “paralela”, 
não tem parado de viajar por todo o mundo, e regressa 
agora a Portugal para apresentar novo trabalho que 
prossegue no seu muito particular caminho musical, 
entre chansons e bossas, tangos e jazz, pop e algo mais 
com toques de África.

Maria de Medeiros is a woman of many faces, as are all 
actresses, but with one single, unmistakeable voice, a 
mixture of innocence and sensuality. This is the voice that 
has allowed her to establish herself as a singer, which is, 
after all, another way to take to the stage and tell people 
stories. As a singer, Maria de Medeiros has released three 
albums since 2007 and has collaborated on works by other 
artists, such as the celebrated Femina by The Legendary 
Tigerman. Through this “parallel” artistic work, she has 
continued to travel the world, and returns now to Portugal 
to present new work that treads further along her very 
unique musical path, featuring chansons and bossas, 
tangoes and jazz, pop and something else with a touch  
of Africa.

PROMOTOR: UGURU
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06 QUI/THU
MISTY FEST
21:00 SALA 2
-

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 37,5 

JOAN AS POLICE WOMAN
Joan Wasser, que o mundo conhece como Joan As 
Police Woman, é uma das mais talentosas, vibrantes, 
originais e carismáticas escritoras de canções da 
actualidade, facto que facilmente se confirma no 
primeiro impacto com o seu novo álbum, The Classic. 
Este deve o seu título a uma abordagem clássica à 
música – foi praticamente gravado ao vivo, tem canções 
onde Joan interpreta à sua maneira a sofisticação da 
soul ou do doo wop e já mereceu aplausos rasgados por 
parte da crítica internacional. O New Musical Express, 
por exemplo, descreve-o como contendo “marcas de 
grandeza” e a Time Out de Londres classifica-o como 
“uma reviravolta vencedora”. Ao vivo, a experiência 
desta artista, que acompanhou lendas como Antony 
Hegarty ou Rufus Wainwright, torna a sua música 
ainda mais intensa e apaixonante.

Joan Wasser, known to everyone as Joan As Police 
Woman, is one of the most talented, vibrant, original 
and charismatic songwriters of today, a fact that is easily 
confirmed by the initial impact of her new album, The 
Classic. It owes its title to a classical approach to music – 
it was virtually recorded live, it features songs in which 
Joan inteprets in her own way the sophistication of soul 
or doo-wop and has already received broad acclaim from 
international critics. New Musical Express, for example, 
describes it as having “the stuff of greatness” and Time 
Out London classifies it as “a winning turn”. Live, the 
experience of this artist, who has accompanied legends 
such as Antony Hegarty and Rufus Wainwright, makes her 
music even more intense and passionate.

PROMOTOR: UGURU

07 SEX/FRI
CICLO BARROCO BPI
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 21 | € 15,75 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 36

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
MOZART SAGRADO

Olari Elts direcção musical 
Karen Wierzba soprano
Lisa Milne soprano
Juhan Tralla tenor
Stephan Loges barítono

Felix Mendelssohn Sonho de uma noite de Verão 
(excertos) 
W.A. Mozart Missa em Dó menor (versão Robbins 
Landon)

As obras sacras de Mozart constituem a manifestação 
suprema de espiritualidade em música. A 
representação do divino, do sentimento de piedade, 
de compaixão, dos conflitos morais e da própria ideia 
de salvação alcançam a maior fusão entre as palavras 
expressas no texto e o seu conteúdo emocional. 
Na sua Grande Missa em Dó menor, uma tonalidade 
associada a dramaturgias trágicas, Mozart atinge a 
perfeição na arte da retórica. Majestoso, comovente, 
solene, brilhante na exploração dos registos vocais que 
deambulam entre a claridade celestial e a escuridão 
terrestre. Apresentada pela primeira vez na Casa da 
Música, a Grande Missa em Dó menor reúne a Orquestra 
Sinfónica e o Coro Casa da Música sob a direcção do 
aclamado maestro Olari Elts.

Mozart’s sacred works are the epitome of spirituality in 
music. The representation of the divine, the sentiment of 
piety, compassion, moral conflict and the idea of salvation 
itself achieve the greatest fusion between the words 
expressed in the text and their emotional content. In his 
Great Mass in C minor, a key associated with tragic dramas, 
Mozart achieves perfection in the art of rhetoric. Majestic, 
moving, solemn, brilliant in its exploration of vocal 
registers that roam between heavenly clarity and earthly 
darkness. Performed for the first time at Casa da Música, 
the Great Mass in C minor brings together the symphony 
orchestra and Coro Casa da Música, conducted by the 
acclaimed Olari Elts.

À VOLTA DO BARROCO 
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08 SÁB/SAT
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS MÚSICA EM FAMÍLIA*
10:00 SALA DE ENSAIO 2 
-

€ 4 (€ 15 PARA FAMÍLIA 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

GAMELÃO ANIMADO
Jorge Queijo e Maria Mónica formadores

O gamelão é sempre único; no mundo não há dois iguais. 
Eis mais uma singularidade desta família de percussões, 
original de Java, que pede para ser tocada em grupo. Por 
timbres troantes e delicados vai sonorizar-se um filme de 
animação, numa recriação contemporânea do Wayang, 
um milenar teatro de sombras.

The gamelan is always unique; there are no two alike in 
the world. This is yet another peculiarity of this family of 
percussion instruments, originally from Java, which must be 
played in a group. With thunderous or delicate tones, you’ll 
create the soundtrack to an animated film, in a contemporary 
recreation of Wayang, a thousand-year-old shadow theatre. 
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09 DOM/SUN
CICLO BARROCO BPI
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 10 | € 7,5 

-

A MÚSICA TOMA CONTA DE MIM € 5

ENQUANTO OS ADULTOS ASSISTEM AO CONCERTO, 

AS CRIANÇAS DOS 3 AOS 10 ANOS PARTICIPAM EM 

SESSÕES DE DESCOBERTA E CRIAÇÃO MUSICAL

Após a sua estreia na Casa da Música com o 
aclamado Bach Collegium Japan, o maestro 
Masaaki Susuki prossegue a sua residência como 
Artista em Associação do À Volta do Barroco 
ensaiando a Orquestra Barroca Casa da Música 
num programa dedicado ao mais ilustre filho de 
Bach, Carl Philipp Emanuel, e a Joseph Haydn. 
Naquela que é uma ilustração perfeita da transição 
do Barroco para o Classicismo, as sinfonias de 
Carl Emanuel Bach desvendam um estilo marcado 
pela expressão de emoções. A sua influência nas 
gerações posteriores é nítida e revela-se em Haydn, 
compositor que vem dominar o género sinfónico 
na Áustria com obras como a célebre Maria Teresa, 
e cuja sinfonia Fúnebre é um exemplo maior do 
movimento Sturm und Drang.

After his debut at Casa da Música with the acclaimed 
Bach Collegium Japan, conductor Masaaki Suzuki 
continues his residence as Artist in Association for 
Around the Baroque, rehearsing Orquestra Barroca 
Casa da Música in a programme devoted to Bach’s 
most illustrious son, Carl Philipp Emanuel, and to 
Joseph Haydn. In a perfect illustration of the transition 
from Baroque to Classicism, Carl Emanuel Bach’s 
symphonies reveal a style marked by expression of 
emotions. His influence on subsequent generations is 
clear and can be seen in the work of Haydn, a composer 
who would come to dominate the symphonic genre 
in Austria with works such as the celebrated Maria 
Theresia, and whose Trauer (Mourning) Symphony is an 
excellent example of the Sturm und Drang movement.

À VOLTA DO BARROCO / ORIENTE 2014

ORQUESTRA BARROCA  
CASA DA MÚSICA
OS PRIMEIROS CLÁSSICOS

Masaaki Suzuki cravo e direcção musical 

C.P.E. Bach Sinfonia em Si menor, op.182 nº 5; 
Concerto para cravo em Ré menor, W23
J. Haydn Sinfonia nº 44, “Fúnebre”; Sinfonia nº 48, 
“Maria Teresa”

©P
ed

ro
 L
ob

o

16 17



10 SEG/MON
MISTY FEST
21:00 SALA SUGGIA
-

FILAS A-K € 35 | CARTÃO AMIGO € 26,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 52,5

FILAS L-Z € 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 47,5

BUIKA

Aclamada como a “Rainha do Flamenco”, Buika é filha 
de refugiados políticos da Guiné Equatorial e cresceu 
num bairro cigano na ilha espanhola de Maiorca. 
O New York Times qualificou a sua música como 
uma mistura única de flamenco, jazz, soul e blues 
“luminoso… magnífico… excelente!”. Considerada 
uma das 50 melhores vozes do mundo pela NPR Music, 
Buika tem já uma extensa carreira de sucesso em 
diversos países. Entre as suas glórias, destacam-se a 
conquista de um Latin Grammy, na categoria de “Best 
Traditional Tropical Album”, um dueto com Seal para o 
álbum Seal 6: Commitment, a participação no filme La 
Piel Que Habito” de Pedro Almodóvar e, recentemente, 
com o lançamento do seu novo álbum La noche más 
larga, a primeira nomeação para os Grammy Awards 
2014, na categoria de “Best Latin Jazz Album”. A 
digressão associada a este álbum tem percorrido o 
mundo com salas esgotadas e mostra como se pode 
fazer música gigante, num formato simples.

Acclaimed as the “Queen of Flamenco”, Buika is the 
daughter of political refugees from Equatorial Guinea and 
grew up in a gypsy neighbourhood on the Spanish island of 
Majorca. The New York Times labeled her music, a unique 
mixture of flamenco, jazz, soul and blues, “luminous... 
magnificent... excellent!” Regarded as one of the 50 best 
voices in the world by NPR Music, Buika has already had 
an extensive and successful career in several countries. Her 
triumphs include winning a Latin Grammy, in the “Best 
Traditional Tropical Album” category, a duet with Seal for 
his album Seal 6: Commitment, participation in the film The 
Skin I Live In by Pedro Almodóvar, and recently, the release 
of her new album La noche más larga, her first nomination 
for the 2014 Grammy Awards, in the “Best Latin Jazz 
Album” category. The tour linked to this album has taken 
her around the world with sell-out venues and shows how 
music can be made huge, with a simple format.

PROMOTOR: UGURU

11 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | NOVOS VALORES DO FADO
-

€ 8 | € 6 

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

TERESINHA LANDEIRO
Teresinha Landeiro voz
Pedro de Castro guitarra portuguesa
André Ramos viola de fado
Francisco Gaspar baixo

Aos 18 anos, Teresinha Landeiro destaca-se entre 
a mais recente geração do fado. Tem feito a sua 
aprendizagem na Mesa de Frades, em Alfama, fazendo 
parte do elenco fixo desta Casa de Fados desde 2012. 
Participou na Gala de Fado que a Rádio Amália realiza 
no Auditório Luísa Todi, em Setúbal. Natural de 
Azeitão, estreou-se a cantar fado na Casa de Linhares, 
aos 12 anos. Em 2008 participou na Grande Noite 
do Fado, conseguindo o 1º lugar nos Concursos de 
Fado Amador de Odivelas e da ACOF e o 2º lugar no 
concurso da Gebalis “Fado dos Bairros”. Em 2012 
integrou o Projecto Saudade no Futuro, com outros 9 
jovens, e gravou um CD colectivo. Partilhou o palco 
com as fadistas Teresa Câmara (Ritz Clube) e Joana 
Amendoeira (espectáculo Gerações do Fado no Tivoli).

At the age of 18, Teresinha Landeiro stands out among 
the most recent Fado generation. She trained at Mesa 
de Frades, in Alfama, becoming part of the Fado house’s 
permanent cast in 2012. She took part in the Fado Gala 
held by Rádio Amália in the Auditório Luísa Todi, in 
Setúbal. A native of Azeitão, she made her debut singing 
Fado at the Casa de Linhares at the age of 12. In 2008 she 
took part in the Grande Noite do Fado and won first prizes 
and a second prize in several fado competitions. In 2012 
she joined the Saudade no Futuro project with nine other 
young musicians and recorded a collective CD. She has 
shared the stage with Fado performers Teresa Câmara (Ritz 
Clube) and Joana Amendoeira (Generations of Fado show 
in Tivoli).
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Consagrada múltiplas vezes no grande ecrã –  
O Mordomo, A Gaiola Dourada –, a música de Rodrigo 
Leão tem igualmente merecido os aplausos do público 
mais exigente e isso justifica que tenha sido escolhido 
pela Assembleia da República para a homenagem 
aos 40 anos do 25 de Abril na escadaria de São Bento. 
Esse espectáculo – O Espírito de Um País – marca o 
aguardado reencontro com os palcos, num formato 
especial e diferente daquele a que os seus seguidores 
estão habituados. Num espectáculo em português, 
onde se enaltece a alma e a identidade de um povo, 
Rodrigo Leão reencontra as suas raízes e volta a 
apaixonar-nos, ao lado de Camané, um quarteto de 
cordas e ainda o acordeão de Celina da Piedade. Neste 
espectáculo poderá surgir já algum material inédito, 
nomeadamente composições que contam com a 
participação especial de Camané.

Often celebrated on the big screen – O Mordomo, A Gaiola 
Dourada – the music of Rodrigo Leão has also merited the 
applause of the most demanding audiences and justifies 
his being chosen to commemorate 40 years since the 
Carnation revolution, on the steps of São Bento Palace 
in Lisbon. This show – O Espírito de Um País – marks his 
anticipated reunion with the stage, in a special format that 
is different from what his followers may be used to. In this 
show, which will elevate the soul and identity of a people, 
Rodrigo Leão goes back to his roots and injects them with 
some passion, alongside Camané, a string quartet and 
even the accordion of Celina de Piedade. This show may 
even reveal some unexpected material, in compositions 
that have enjoyed the special participation of Camané.

PROMOTOR: UGURU

14 SEX/FRI
MISTY FEST
21:30 SALA 2
-

€ 15 | CARTÃO AMIGO € 11,25

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 32,5

CELINA DA PIEDADE
Haverá, com certeza, outras formas de cantar o Alentejo. 
Mas há uma poética singular por detrás desta ideia conjunta 
de Celina da Piedade e do Jardim da Boa Palavra: juntar o 
cancioneiro popular a ervas de produção biológica. Depois 
de nos habituarmos a ouvir a voz e o acordeão de Celina da 
Piedade no Cinema Ensemble de Rodrigo Leão, onde os 
caminhos trilhados por vezes são os do etéreo, ou depois de 
percebermos onde abriga muita da sua música no álbum 
duplo Em Casa, é agora tempo de vermos onde assenta os pés, 
onde criou as raízes de onde brota tanto do que toca e canta. 
Assim, em O Cante das Ervas, é para o cancioneiro alentejano 
que somos puxados, para a simplicidade das palavras que 
nomeiam o ambiente em que nascem, para a sintonia com 
a oralidade, mas também para o som da viola campaniça ou 
da flauta de tamborileiro. Tocadas, no entanto, pedindo ao 
passado e à tradição que ouse contaminar o presente.

There is a unique poetics behind the idea by Celina da Piedade 
and the Jardim da Boa Palavra: bringing together folk songs from 
Alentejo and biologically produced plants. Once we have enjoyed 
hearing the voice and accordion of Celina da Piedade in Rodrigo 
Leão’s Cinema Ensemble, which at times follows ethereal paths, 
and after finding out where much of the music on her double 
album Em Casa resides, it will be time to look at where we place 
our feet, the roots that have given us so much of what is being 
played and sung. As such, in O Cante das Ervas, it is towards the 
songs of Alentejo that we are drawn, to the simplicity of the words 
that speak of the environment in which they were born, but also to 
the sound of the campaniça viola or the drummer’s flute. Played, 
however, daring the past and tradition to infect the present.

PROMOTOR: UGURU

11 TER/TUE
MISTY FEST
21:00 SALA SUGGIA
-

€ 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5

JANTAR+CONCERTO € 47,5

RODRIGO LEÃO
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ORIENTE 2014

15 SÁB/SAT
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | € 11,25 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 31

-

PORTRAIT PETER EÖTVÖS III

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
ARDITTI QUARTET
EXOTISMO SINFÓNICO

Brad Lubman direcção musical 

Ana Seara* Mar de Sophia (estreia mundial; encomenda da Casa da Música)
Toshio Hosokawa Fluss, para quarteto de cordas e orquestra (estreia 
em Portugal; encomenda da Casa da Música, Westdeutscher Rundfunk e 
Eurasia Festival /Jekaterinburg)
Peter Eötvös Zero Points
Igor Stravinski O canto do rouxinol

*Jovem Compositora em Residência 2014
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16 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
PRIMEIROS CONCERTOS*
11:30, 15:00 E 17:00 SALA 2
-

€10 (CRIANÇA + ADULTO) €7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS 

DE 5 ANOS)

*Destinados a famílias com crianças até aos 5 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

TAPETE MÁGICO
Paulo Neto direcção artística e interpretação
António Oliveira, António Miguel Teixeira, 
David Valente e Miguel Ramos interpretação

E de repente o mundo é do tamanho da nossa sala. 
Unindo as pontas musicais de Norte e Sul, Oriente 
e Ocidente, um tapete mágico cruza com ritmo as 
mil e uma paisagens dos sons; desce a pique para 
agarrar uma canção, plana na melodia para deixar 
voar a imaginação.

This is a world that never grows old, where magic 
happens every day. For more than a hundred years, 
this carpet factory has woven together different sounds 
from here and there, intertwining dreams, joys... and 
the odd spot of trouble. With a touch of poetry and 
industry, this is a journey with adventures to enchant.

O conto O Rouxinol, de Hans Christian Andersen, 
recontado na versão de um pescador chinês, deu 
origem a uma ópera em três actos de Stravinski que 
estreou na Ópera de Paris em 1914. Três anos mais 
tarde, Stravinski fazia um poema sinfónico com base 
na ópera a que chamou O Canto do Rouxinol e que viria 
a originar um bailado para os Ballets Russes, com 
cenários de Matisse e coreografia de Balanchine. Num 
concerto onde prossegue a retrospectiva da obra de 
Peter Eötvös, o destaque recai sobre as encomendas da 
Casa da Música à Jovem Compositora em Residência, 
Ana Seara, e a Toshio Hosokawa, a qual conta com a 
participação do aclamado Quarteto Arditti.

The tale of The Nightingale by Hans Christian Andersen, 
retold from the point of view of a Chinese fisherman, gave 
rise to an opera in three acts by Stravinsky, which premiered 
at the Paris Opera in 1914. Three years later, Stravinsky 
wrote a symphonic poem based on the opera which he 
called The Song of the Nightingale and which would lead to 
a dance for the Russian Ballet, with sets by Matisse and 
choreography by Balanchine. In a concert that continues the 
retrospective of the work of Peter Eötvös, the emphasis falls 
on works commissioned by Casa da Música from the Young 
Composer in Residence, Ana Seara, and Toshio Hosokawa, 
with the participation of the acclaimed Arditti Quartet.
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A CASA DA MÚSICA ASSOCIA-SE AO 

JANTAR DE BENEFICIÊNCIA DA APELA - 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESCLEROSE 

LATERAL AMIOTRÓFICA (VER PÁG. 40)
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16 DOM/SUN
CICLO BARROCO BPI
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 15 | € 11,25 

-

PORTRAIT PETER EÖTVÖS III

CORO CASA DA MÚSICA
ÊXTASE CORAL

Paul Hillier direcção musical 

Andrea Gabrieli Oedipus Rex
Heinrich Schütz Musikalisches Exequien Pa
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À VOLTA DO BARROCO

A tragédia grega permanece como o berço de toda 
a cultura teatral ocidental, mas a forma como estes 
textos eram representados continua em parte 
desconhecida. Uma das primeiras reconstituições de 
uma tragédia da Antiguidade Clássica nos tempos 
modernos decorreu no Teatro Olímpico em Vicenza, 
onde, em 1585, subiu à cena O Rei Édipo de Sófocles. 
Andrea Gabrieli compôs as partes corais num estilo 
homofónico para este espectáculo que figura como um 
antecessor do drama per musica. A música que Schütz 
compôs para as exéquias de Henrique II, Conde de 
Gera, no ano de 1635, representa um ponto alto do 
repertório Seiscentista. Estruturada como um concerto 
em forma de missa fúnebre, esta partitura estendeu 
a sua influência na cultura musical germânica até ao 
tempo de Brahms.

Greek tragedy is the birthplace of all western theatre 
culture, but the way these texts were represented is still 
unknown. One of the first reconstructions of a tragedy 
from Classical Antiquity in modern times took place at the 
Olympic Theatre in Vicenza, where, in 1585, Sophocles’ 
King Oedipus was staged. Andrea Gabrieli composed 
the choral parts in a homophonic style for this show, 
considered a predecessor of dramma per musica. The  
music composed by Schütz for the funeral rites of Henry II,  
Count of Gera, in 1635, represents a high point in the 17th 
century repertoire. Structured as a concert in the form 
of a funeral mass, the influence of this score extended to 
Germanic musical culture until the time of Brahms.

18 TER/TUE
19:30 SALA SUGGIA
-

€ 11 | € 8,25 

-

PORTRAIT UNSUK CHIN V

O contacto com grandes representantes da cultura 
do Extremo Oriente proporciona uma experiência 
musical rara. As Elegias Chinesas são oito poemas 
oriundos da longínqua dinastia Ming e uma das 
descobertas do poeta Camilo Pessanha em Macau, 
dando agora origem a um ciclo de canções de Chagas 
Rosa. A Compositora em Residência na Casa da 
Música, Unsuk Chin, escreveu o ciclo de canções 
snagS&Snarls segundo textos de Lewis Carrol, obra 
preliminar à sua aclamada ópera Alice no País das 
Maravilhas. Com a estreia do 2º Concerto para piano 
de Dai Fujikura, ouvimos pela primeira vez no Porto 
a música de um dos compositores japoneses mais 
reputados no Ocidente. Formar um círculo com quatro 
trios instrumentais, o maestro e o público, é a proposta 
original de Tan Dun, que, desta forma, gera um ritual 
de criação musical e proporciona uma experiência 
única de participação activa num concerto.

Contact with the great representatives of Far Eastern 
culture makes for an unusual musical experience. The 
Chinese Elegies are eight poems originating in the 
distant Ming dynasty and one of the discoveries of the 
poet Camilo Pessanha in Macau, which give rise now to a 
series of songs by Chagas Rosa. Composer in Residence 
at Casa da Música, Unsuk Chin, wrote the series of songs 
snagS&Snarls based on texts by Lewis Carroll, preliminary 
work for her acclaimed opera Alice in Wonderland. With the 
premiere of Dai Fujikura’s 2nd Concerto for piano, we hear 
for the first time in Porto the music of one of the Japanese 
composers best known in the West. Tan Dun’s original 
idea is to form a circle with four instrumental trios, the 
conductor and the audience, so as to set up a ritual of 
musical creation and provide a unique experience of active 
participation in a concert.

ORIENTE 2014

REMIX ENSEMBLE  
CASA DA MÚSICA
CANÇÕES DO ORIENTE

Peter Rundel direcção musical 
Yeree Suh soprano
Mei Yi Foo piano

António Chagas Rosa Elegias Chinesas (segundo 
Camilo Pessanha) (estreia mundial; encomenda da 
Casa da Música)
Dai Fujikura Diamond Dust – Concerto para piano 
nº 2 (estreia em Portugal; encomenda da Casa 
da Música e Ellen Ugelvik com o apoio do Arts 
Council Norway)
Tan Dun Circle para 4 trios, maestro e público
Unsuk Chin snagS&Snarls
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21 SEX/FRI
21:00 SALA SUGGIA
-

E S G O T A D O
€ 17 | € 12,75 | JANTAR+CONCERTO 

DINNER+CONCERT € 33

-

20:15 CIBERMÚSICA

PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR ANA LIBERAL

CONCERTO BPI 

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
MARAVILHAS SINFÓNICAS

Michael Sanderling direcção musical 
Pedro Gomes piano 

W.A. Mozart Concerto para piano e orquestra nº 9, 
“Jeunehomme”
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

“Uma das maravilhas do mundo.” Desta forma se referiu ao 
Concerto Jeunehomme, de Mozart, o pianista Alfred Brendel. Com 
rasgos de originalidade constantes, desde a entrada inesperada 
do piano antes da orquestra até aos diálogos permanentes entre 
as duas forças concertantes, este concerto para piano mantém-se 
como um dos favoritos dos melómanos e assinala o regresso do 
jovem pianista Pedro Gomes à Casa da Música. A Sinfonia nº 11 
de Chostakovitch foi escrita para assinalar os 40 anos da chamada 
Revolução de Outubro. Mas a inclusão de temas populares russos 
faz parte de um programa que relata, ao longo dos seus quatro 
andamentos, os episódios da primordial tentativa de revolução de 
1905, o ano que intitula a obra que reconciliou o compositor com o 
regime soviético.

“One of the wonders of the world”. This is how 
Concerto Jeunehomme by Mozart was referred to by 
pianist Alfred Brendel. With frequent flashes of 
originality, from the unexpected entrance of the 
piano before the orchestra to the constant dialogues 
between the two concertante forces, this concerto 
for piano remains a favourite for music lovers and 
marks the return of young pianist Pedro Gomes to 
Casa da Música. Shostakovich’s Symphony no. 11 was 
written to mark 40 years since the so-called October 
Revolution. However, this programme of popular 
Russian themes relates, over four movements, 
the events of the original attempt at revolution in 
1905, the year that gives its name to the work that 
reconciled the composer with the Soviet regime.
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MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA
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22 SÁB/SAT
17:00 E 22:00 SALA SUGGIA
-

€ 30 | CARTÃO AMIGO € 22,5

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 47,5

THE PEKING ACROBATS
Ao ver o extraordinário espectáculo dos Acrobatas 
de Pequim, pensa-se imediatamente que as leis da 
física não se aplicam a todos e que há quem tenha a 
capacidade de as ultrapassar. São 18 acrobatas em 
palco, explodindo em cor e movimento qualquer 
noção da realidade e do que julgamos ser possível 
ou impossível. O espectáculo envolve proezas 
com bicicletas, equilibrismo, contorcionismo, 
malabarismo, entre outras coisas que deliciam jovens 
e adultos de igual forma. É “como ver o filme O Tigre 
e o Dragão ao vivo sem truques de câmara ou efeitos 
especiais” (Dance Insider). Os feitos destes acrobatas 
são tão incríveis que chegaram mesmo ao cinema 
através da série de filmes de Steven Soderbergh, 
Ocean’s 11, 12 e 13.

To see the extraordinary show by the Peking Acrobats, 
you’d think that the laws of physics don’t apply to everyone 
and that some people are able to overcome them. There are 
18 acrobats on stage, exploding in colour and movement 
any notion of reality and what we think of as possible 
or impossible. The show involves prowess on bicycles, 
tightrope walking, contortionism, juggling, among other 
treats to delight young and old alike. It’s “like seeing the 
film Crouching Tiger, Hidden Dragon live, with no camera 
tricks or special effects” (Dance Insider). The feats of these 
acrobats are so incredible that they have even made it into 
cinema, in Steven Soderbergh’s series of films Ocean’s 11, 
12 and 13.

PROMOTOR: UGURU 

23 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS) E 15:00 
(3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO) 

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de 

idade (com participação dos acompanhantes adultos) que 

promovem o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

EM CADA BOLSO  
UMA CANÇÃO
António Miguel e Sofia Leandro formadores

Madame Algibeira e Monsieur du Bolso gostam 
de cá estar. Após o sucesso de Música de Bolso, 
marcam novo encontro, agora no melhor lugar 
do mundo: a sala de brinquedos. Com truques 
e palavras mágicas, mostram que em cada som 
há diversão, em cada bolso uma canção...

Madame Pouch and Monsieur Pocket like being here. After 
the success of Pocket Music, they’ve made a date to come 
back, this time to the best place in the world: the playroom. 
With tricks and magic words, they show that in every sound 
there’s a bit of fun, and in each pocket there’s a song...
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22 SÁB/SAT
SERVIÇO EDUCATIVO
CONCERTOS PARA TODOS*
16:00 SALA 2
-

€ 6 | CARTÃO AMIGO € 4,5

*Espectáculos destinados a famílias e público geral que 

cruzam a música com outras linguagens de palco

TEMPEH
Jorge Queijo e Maria Mónica direcção musical  
Ensemble de Gamelão Casa da Música interpretação

Nutritivo e com sabores que variam consoante o 
modo de confecção, o Tempeh é um alimento de 
soja típico da Indonésia. Um bom nome para um 
concerto em que os recursos do milenar gamelão 
são reinterpretados numa composição inédita. A 
estreia deste repertório de fusão, que liga Porto e 
Java, assinala o Ano do Oriente na Casa da Música.

Tempeh is a soy-based food typical in Indonesia. A good 
name, then, for a concert in which the properties of 
the thousand-year-old gamelan are reinterpreted in an 
original composition. The premiere of this programme 
of fusion, which links Porto and Java, marks the Year of 
the Orient at Casa da Música. 
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23 DOM/SUN
CICLO PIANO EDP
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 20 | CARTÃO AMIGO € 15

-

A MÚSICA TOMA CONTA DE MIM € 5

Enquanto os adultos assistem ao concerto, as crianças dos 3  

aos 10 anos participam em sessões de descoberta e criação musical

NIKOLAI LUGANSKY PIANO
Franz Schubert 2 Scherzos D.593; Sonata em Dó menor D.958
César Franck (arr. Harold Bauer) Prelúdio, Fuga e 
Variação
Franz Liszt Legenda nº 2 (São Francisco de Paula 
caminhando sobre as ondas); Jogos de água em Villa 
d’Este
Wagner/Liszt Morte de amor de Isolda

A carreira de Nikolai Lugansky continua em verdadeira 
ascensão internacional. Distinguido com o título 
honorário de Artista do Povo da Rússia em 2013, vencedor 
dos galardões de Melhor Disco a Solo de 2012 pela 
Diapason e Melhor Disco do Ano 2013 pela Echo Klassik 
Award, Lugansky continua a alargar o seu repertório e a 
conquistar novos públicos nas mais prestigiadas salas de 
concerto mundiais. No seu regresso à Casa da Música, 
onde actuou num portentoso recital em 2008, o pianista 
interpreta obras consagradas de Franz Schubert e Franz 
Liszt, marcando o seu programa com o virtuosismo de 
transcrições para piano de originais para orquestra e 
órgão de Wagner e César Franck.

Nikolai Lugansky’s career continues to rise in a truly 
international fashion. Bestowed with the honorific title 
People’s Artist of Russia in 2013, awarded Best Solo Album 
2012 by Diapason and Album of the Year 2013 by Echo 
Klassik Award, Lugansky continues to extend his repertoire 
and conquer new audiences in the most prestigious concert 
halls of the world. On his return to Casa da Música, where he 
performed a wonderful recital in 2008, the pianist performs 
the sacred works of Franz Schubert and Franz Liszt, giving the 
programme a virtuoso touch with transcriptions for piano of 
originals for orchestra and organ by Wagner and César Franck.

MECENAS CICLO PIANO
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25 TER/TUE
19:30 SALA 2
FIM DE TARDE | MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | CARTÃO AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 25

QUARTETO DE CORDAS DE MATOSINHOS
Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo

Vasco Mendonça Caged Symphonies 
Fernando Lopes-Graça Catorze anotações para quarteto de cordas 
Felix Mendelssohn Quarteto de cordas op.13, em Lá menor 

Fruto de uma encomenda da Câmara de Matosinhos ao Jovem 
Compositor em Residência na Casa da Música 2007, Vasco Mendonça, 
o quarteto de cordas Caged Symphonies foi estreado no ano seguinte em 
Matosinhos e premiado no Festival Clefworks, nos Estados Unidos da 
América. As Catorze anotações de Fernando Lopes-Graça foram dedicadas 
ao Quarteto de Cordas do Porto e trata-se de um dos quartetos mais 
populares no repertório da música portuguesa. O primeiro grande 
quarteto de cordas escrito após a morte de Beethoven foi o Quarteto em 
Lá menor de Mendelssohn, obra maior dentro do género e herdeira da 
melhor tradição vienense.

The result of a commission by the Council of Matosinhos from Young Composer 
in Residence at Casa da Música in 2007, Vasco Mendonça, the string quartet 
Caged Symphonies was premiered the following year in Matosinhos and honoured 
at the Clefworks Festival in the United States of America. Fernando Lopes-Graça’s 
Fourteen Notations were dedicated to the Porto String Quartet and are one of the 
most popular quartets in the repertoire of Portuguese music. The first great string 
quartet written after the death of Beethoven was Mendelssohn’s Quartet in A 
minor, an excellent work within the genre and heir of the best Viennese tradition.

26-30 NOV

42º CONGRESSO INTERNACIONAL  
DE VIOLA DE ARCO
Os congressos realizam-se desde 1973 em vários pontos do 
mundo e, em 2014, Portugal será o país anfitrião. Após o 
reconhecimento pelo Guiness World Record do 6º Encontro 
de Violas de Arco como o maior ensemble em palco de violas, a 
Associação Portuguesa da Viola d’Arco lança-se num novo desafio. 
O 42º Congresso Internacional de Viola de Arco decorre de 26 a 30 
de Novembro, no Porto, promovendo inúmeras actividades que 
terão o futuro da viola de arco como tema ou inspiração.

The congresses have been held since 1973 in various parts of the 
world and, in 2014, Portugal will be the host nation. After recognition 
by Guinness World Records of the 6th Meeting of Violas as the biggest 
ensemble of violas on stage, the Portuguese Viola Association is 
launching a new challenge. The 42nd International Viola Congress 
runs from 26 to 30 November in Porto, promoting countless activities 
which take the future of the viola as theme and inspiration.

27 QUI/THU
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
-

€ 35 (INCLUI JANTAR)

FADO À MESA
José da Câmara, Alexandra Guimarães
e Diogo Aranha

O fado volta ao Restaurante com três 
intérpretes de eleição. José da Câmara, 
uma referência histórica do fado, canta 
desde 1984 e gravou inúmeros discos, 
com alguns fados da sua autoria. Acaba 
de lançar o álbum Até sempre Sr. Fado. A 
portuense Alexandra Guimarães integrou 
o elenco de uma das mais antigas casas de 
fado do Porto, o Mal Cozinhado, e actua 
regularmente por todo o país. Diogo Aranha 
evoca os tempos perdidos e o ambiente das 
típicas noites lisboetas de fado. A cantar há 
duas décadas, é presença habitual nas mais 
consagradas casas do Porto e de Lisboa.

Fado returns to Restaurante Casa da Música 
with three favourite performers. José da 
Câmara is a point of reference in the history 
of Fado. He began singing in 1984 and 
recorded countless albums, featuring some 
Fados written by him. He has just launched 
his album Até sempre Sr. Fado. The Porto-
born Alexandra Guimarães joined the cast 
of one of the oldest Fado houses in Porto, 
Mal Cozinhado, and regularly performs 
throughout the country. Diogo Aranha 
evokes the nostalgia of times gone by and the 
atmosphere of typical Lisbon Fado nights. 
Singing for two decades, he is a regular 
presence in the most renowned Fado houses 
in Porto and Lisbon. 

APOIO

27 QUI/THU
18:30 SALA 2
-

CONFERÊNCIA EM INGLÊS | ENTRADA LIVRE

A MÚSICA DO FUTURO E O FUTURO 
DA MÚSICA
Conferência/debate com a participação de Frank Madlener 
(director Ircam-centre Pompidou) e Luca Francesconi 
(compositor). Moderação de António Jorge Pacheco

O Fórum do Futuro pretende transformar o Porto na capital 
mundial do futuro, ao longo de uma semana dedicada à ciência, à 
cultura e às ideias. Figuras de topo de várias áreas do conhecimento 
concentram-se na cidade nestes dias. A Casa da Música associa-se 
a esta iniciativa da Câmara Municipal do Porto promovendo uma 
conferência com duas figuras incontornáveis da vanguarda musical.

The Future Forum aims to transform Porto into the world capital of 
the future, over the course of a week devoted to science, culture and 
ideas. Leading figures from various areas of expertise gather in the city 
during these days. Casa da Música is linked to this initiative by Porto City 
Council, promoting a conference with two unmistakeable figures from 
the cutting edge of music.
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29 SÁB/SAT
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS MÚSICO POR UM DIA*
11:00 SALA ENSAIO 2
-

€ 7,5 (€ 25 PARA UM GRUPO DE 4 PESSOAS)

*Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos) 

que se iniciam de manhã e encerram ao final da tarde, com a 

apresentação do trabalho realizado

PERCUSSÃO TRADICIONAL 
PORTUGUESA
Pancho e Serginho formadores

Querem festa? Então vamos lá: peguem no bombo e 
no triângulo, no adufe e no timbalão; no chocalho, 
nos brinquinhos e noutros da nossa tradição. 
Instrumentos de percussão de Portugal inteiro são 
convocados para uma sessão que ameaça pôr todos 
em ritmo de baile. Não puxem por ela…

Fancy a party? Let’s go then: grab the bass drum and 
the triangle, the tambourine and the tom-toms; take 
the bells, the brinquinho and others from our tradition. 
Percussion instruments from the whole of Portugal 
are invited to a session that threatens to get everyone 
moving to the rhythm. No pushing now... 

28 SEX/FRI
21:30 SALA SUGGIA
-

€ 17 | CARTÃO AMIGO € 12,75

JANTAR+CONCERTO DINNER+CONCERT € 33

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
JUROWSKI EM CASA 

Michail Jurowski direcção musical 
Nobuko Imai viola 

Béla Bartók Concerto para viola e orquestra 
(versão de Tibor Serly)
P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 4

Concerto associado ao 42º Congresso 
Internacional de Viola de Arco

Considerado um especialista no repertório 
sinfónico russo, o maestro Michail Jurowski dirige 
aquela que é considerada o auge da obra sinfónica 
de Tchaikovski, a Quarta Sinfonia. Prodígio da arte 
de orquestração, a sinfonia conta uma história 
em detalhe marcada pela ideia de um destino 
implacável e da fuga à realidade como forma de 
encontrar a felicidade.

Considered a specialist in the Russian symphonic 
repertoire, conductor Michail Jurowski leads what 
is regarded as the peak of Tchaikovsky’s symphonic 
work, the Fourth Symphony. A wonder of the art of 
orchestration, the symphony has a detailed storyline 
marked by the idea of destiny being implacable and 
escape from reality as a way to find happiness.

29+30 SÁB+DOM
SERVIÇO EDUCATIVO
FORMAR NA DIGITÓPIA*
11:30 DIGITÓPIA (PARA MÚSICOS, ARTISTAS DIGITAIS, 
DJS E PROFESSORES)
-

€ 15 (1 DIA) | € 25 (FIM-DE-SEMANA)

*Realizados ao longo de um fim-de-semana, estes cursos 

intensivos abordam linguagens de programação ao serviço da 

composição musical

ÁUDIO DIGITAL E MIDI
SÁBADO | ÁUDIO DIGITAL
DOMINGO | MIDI

José Alberto Gomes formador

As ferramentas digitais revolucionaram a criação 
musical. Imergir nesta realidade é o propósito deste 
curso, com a exploração dos componentes essenciais 
do Áudio Digital e MIDI. A introdução das suas 
características mais simples, a análise e exploração de 
efeitos (equalizadores, compressores, reverbs, delays, 
etc.) e a apresentação de controladores, clássicos 
e mais alternativos, fazem o processo criativo aqui 
proposto.

Digital tools have revolutionised musical creation. 
Immersing ourselves in this reality is the purpose of 
this course, which explores the essential components of 
Digital Audio and MIDI. The introduction of their simplest 
characteristics, the analysis and exploration of effects 
(equalisers, compressors, reverbs, delays, etc.) and the 
presentation of controllers, classics and alternatives, form 
part of the creative process offered here.
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30 DOM/SUN
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
12:00 SALA SUGGIA
-

€ 5 | CARTÃO AMIGO € 3,75 | MENORES DE 18 ANOS € 2

ALMOÇO+CONCERTO LUNCH+CONCERT € 19 (ADULTOS) 

€ 10 (MENORES DE 18 ANOS)

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA 
MÚSICA
A CARTA DE TCHAIKOVSKI

Michail Jurowski direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira 

P.I. Tchaikovski Sinfonia nº 4 

Numa carta escrita à sua patrona, Tchaikovski 
revelou todos os detalhes da história que 
deu origem à sua Quarta Sinfonia, uma das 
partituras mais célebres de todo o repertório 
sinfónico. Marca por excelência do Romantismo, 
a ideia do destino ao qual o homem não pode 
fugir domina toda a obra. Por entre prazeres 
mundanos, o confronto entre o indivíduo 
e a sociedade e os mais diversos conflitos 
existenciais, a sinfonia é expoente máximo 
da música programática e proporciona uma 
história maior do que a própria vida, excelente 
para um concerto comentado.

In a letter to his patron, Tchaikovsky revealed all 
the details of the story that gave rise to his Fourth 
Symphony, one of the best known scores in the 
entire symphonic repertoire. An excellent mark of 
Romanticism, the idea of destiny from which man 
cannot flee dominates the entire work. Among 
mundane pleasures, the confrontation between 
the individual and society and the most diverse 
existential conflicts, the symphony is a prime 
example of programmatic music and offers a larger-
than-life story, making it an excellent choice for a 
concert with commentary.

(RESTAURANTE CASA DA MÚSICA ABERTO NA HORA DE ALMOÇO)

PATROCÍNIO

30 DOM/SUN
SERVIÇO EDUCATIVO
WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
10:30 (0-18 MESES), 11:45 (18 MESES-3 ANOS)  
E 15:00 (3-5 ANOS) SALA DE ENSAIO 2
-

€ 10 (CRIANÇA+ADULTO)

€ 7,5 (SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 5 anos de idade (com 

participação dos acompanhantes adultos) que promovem o encontro 

criativo com sons, ritmos e movimento

BEBÉ WAKA
Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Pobre Rei Leão, que não consegue comunicar com os 
animais da selva! Felizmente, para o ajudar existe o Dr. Óhto, 
o maior especialista em Reinomusicologia da cidade. Numa 
consulta valente em ritmos e melodias, a cura surge cheia de 
estilo: para grande mal, são cinco os grandes remédios!

Poor Lion King, he can’t talk to the animals in the jungle! Luckily, 
Dr Óhto, the city’s finest specialist in Kingdomusicology, is here 
to help him. After a courageous consultation with rhythms and 
melodies, the cure is full of style: for this big problem, there are 
five great remedies!
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DIGRESSÕES 
NOV 2014

07 NOV
LISBOA IGREJA DE S. ROQUE

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Masaaki Suzuki cravo e direcção musical
Lionel Peintre barítono

Bach  Sinfonia em Si menor op.182 nº 5; Concerto para 
cravo em ré menor W23
Haydn Sinfonia nº 44, Fúnebre; Sinfonia nº 48, 
“Maria Teresa”

22 NOV
COLÓNIA KÖLNER PHILHARMONIE

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical
Lionel Peintre barítono

Stravinski Suite de A História do Soldado 
Wolff Snare drum peace march no 1&2
Schoenberg Ode to Napoleon, op.41
Debussy Berceuse héroïque
Aperghis Le soldat inconnu, para ensemble e barítono

23 NOV
LISBOA GRANDE AUDITÓRIO GULBENKIAN

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical
Pedro Gomes piano

Mozart Concerto para piano e orquestra nº 9, Jeunehomme
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 11

20 DEZ
OURENSE CATEDRAL DE SAN MARTIÑO

ORQUESTRA BARROCA E CORO CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical
Ângela Alves soprano
Iris Oja contralto
Miguel Leitão tenor
Luis Rendas Pereira barítono

Bach Abertura da Suite para orquestra nº 4; Motete 
“Der Geist hilft" BWV 226; Cantata “Schwingt freudig 
euch empor” BWV36 (do Advento); Cantata “Ich freue 
mich in dir” BWV133; Motete Singet dem Herrn

MECENAS DAS DIGRESSÕES

SABER OUVIR
6º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA 2015

A 6ª edição do Curso Livre de História da Música 
tem encontro marcado com três gigantes da Música 
Ocidental, Bach, Beethoven e Wagner, a partir dos 
quais Paulo Ferreira de Castro define a matriz musical 
germânica. Daniel Moreira dedica o segundo módulo 
a princípios básicos de teoria musical, abordando 
questões como a estruturação do espaço musical 
(notas e alturas), do tempo musical (ritmo e métrica), 
da melodia, contraponto e harmonia. A música sacra 
encontra os seus maiores monumentos na tradição 
luterana, tema do terceiro módulo leccionado por Paulo 
Antunes. Músicas proibidas é o tema do quarto módulo, 
no qual Rui Pereira aborda a música dos compositores 
banidos durante o período do Terceiro Reich. 
O curso encerra com três sessões dedicadas ao mito de 
Fausto na música, tema em que Carlos de Pontes Leça 
explora as principais fontes literárias desde o século 
XVI até Goethe, a onda faustiana em Paris no século 
XIX ou a apoteose goethiana em Mahler, percorrendo 
exemplos musicais notáveis da autoria de Spohr, 
Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito, Busoni, 
Schnittke ou Dusapin, entre outros. 
Dirigido a públicos com formação nas mais diversas 
áreas e sem conhecimentos específicos de música, 
o curso proporciona um enquadramento geral 
sobre temas diversos da história da música, focando 
também aspectos extra-musicais, promovendo 
a interdisciplinaridade, recorrendo a exemplos 
ilustrativos sobre os locais e os protagonistas que 
marcaram a nossa cultura. 

SEGUNDAS 17:30-19:15
CIBERMÚSICA
-

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE DUAS SESSÕES € 16

MÓDULOS INDIVIDUAIS DE TRÊS SESSÕES € 24

CURSO NA TOTALIDADE € 60

1º MÓDULO
12, 19 E 26 JAN 
EM BUSCA DA ALEMANHA: TRÊS 
MOMENTOS DE UMA HISTÓRIA MUSICAL
PAULO FERREIRA DE CASTRO
1. O MOMENTO BACH

2. O MOMENTO BEETHOVEN

3. O MOMENTO WAGNER

2º MÓDULO
9, 16, 23 FEV 
PRINCÍPIOS BÁSICOS  
DE TEORIA MUSICAL
DANIEL MOREIRA

3º MÓDULO
9, 16 E 23 MAR
MÚSICA SACRA NA TRADIÇÃO LUTERANA
PAULO ANTUNES

4º MÓDULO
13 E 20 DE ABRIL
MÚSICAS PROIBIDAS
RUI PEREIRA 

5º MÓDULO
28 SET, 5 E 12 OUT
O MITO DE FAUSTO NA MÚSICA
CARLOS DE PONTES LEÇA 

The 6th edition of the Open Course on the History of 
Music has a date with three giants of Western Music: 
Bach, Beethoven and Wagner - who form a starting 
point for Paulo Ferreira de Castro to define the source 
of Germanic music. Daniel Moreira dedicates the 
second module to the basic principles of music theory, 
approaching questions such as the structuring of 
musical space (notes and loudness), of musical tempo 
(rhythm and metre), of melody, counterpoint and 
harmony. Sacred music finds its greatest examples in 
the Lutheran tradition, which is the theme of the third 
module, taught by Paulo Antunes. Banned music is the 
theme of the fourth module, in which Rui Pereira looks 
at the music of composers banned during the Third 
Reich. The course closes with three sessions devoted 
to the myth of Faust in music, a topic in which Carlos 
de Pontes Leça explores the main literary sources from 
the 16th century until Goethe, the Faustian wave in 
Paris in the 19th century or the apotheosis of Goethe in 
Mahler, going through well-known musical examples 
by Spohr, Schubert, Wagner, Liszt, Schumann, Boito, 
Busoni, Schnittke and Dusapi, among others. Aimed 
at audiences educated in diverse areas and with no 
specific knowledge of music, the course provides a 
general framework to diverse topics in the history of 
music, also focusing on aspects unrelated to music, 
promoting interdisciplinarity, making use of illustrative 
examples relating to the places and protagonists that 
mark our culture. 
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
SEG–QUI 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00
SEX E SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00
DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO
EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA 
UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO. 

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE:
WWW.CASADAMUSICA.COM/RESTAURANTE

RESERVAS
RESERVAS@CASADAMUSICA.COM | 220 107 160
GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS | 220 120 214/8

15 SÁB/SAT
20:00 RESTAURANTE CASA DA MÚSICA | € 50

JANTAR DE BENEFICÊNCIA 
DA APELA
Contribua para a causa e usufrua de um convite para 
o concerto Exotismo Sinfónico com a Orquestra 
Sinfónica e o Arditti Quartet (ver pág. 22 desta agenda).

SINFÓNICA AO 
DOMINGO CONTINENTE

APRESENTA

música para 
toda a família.

Junte a sua família e venha desfrutar, uma vez por mês, do concerto Sinfónica 
ao Domingo Continente, na Casa da Música. Apresente o Cartão Continente

e receba 2 bilhetes de criança grátis na compra de 1 bilhete de adulto.

BILHETES
 GRÁTIS

 PARA 2 CRIANÇAS 
EXCLUSIVO CARTÃO

PRÓXIMOS CONCERTOS
30 NOV | 14 DEZ

continente.pt

AF_IMPRENSA_GUIA_148X210.indd   2 14/10/14   16:55
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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
ACA GROUP
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A. 
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A. 
AUTO - SUECO, LDA. 
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S. A. 
BA VIDRO, S. A. 
BANCO ESPÍRITO SANTO, 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. 
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. 
GRUPO SOARES DA COSTA, 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. 
MUNICÍPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA. 
PESCANOVA 
PORTO EDITORA, LDA. 
PORTUGAL TELECOM, 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. 
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A. 

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO
CACHAPUZ
CIN S. A. 
CREATE IT
DELOITTE
GRUPO DOUROAZUL
EFACEC
EUREST PORTUGAL 
JOFEBAR
MANVIA S. A. 
NAUTILUS S. A. 
SAFIRA FACILITY SERVICES S. A. 
STRONG SEGURANÇA S. A. 
VICAIMA

OUTROS APOIOS
DILIVA – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS  
IMOBILIÁRIOS, S. A. , É PATRONO DO MAESTRO TITULAR  
DA ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RAR
PATHENA
I2S
VORTAL

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda 
poderão estar sujeitos a alterações

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

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

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. Exceptuam  -se os de promotores externos. 

Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20% 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos 
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto 
nos concertos promovidos pela Casa da Música 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

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 | 16:00
Inglês 16:00
€ 5 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente. 
Reservas 
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E 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–Qui 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Sex e Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra 
uma hora após o final do mesmo. 

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

BILHETES À VENDA:
BILHETEIRAS DA CASA DA MÚSICA
WWW.CASADAMUSICA.COM 
LOJAS WORTEN

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETE DE EVENTO: 
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de 
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e a 01:00
DESCONTOS:
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 a 01:00

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:  
info@casadamusica. com

—

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

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
Online 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
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.  
Reduction made at time of purchase. Proof of identity 
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount 
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount

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 16:00
€ 5/person (free entry to children up to age 12, 
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups) 
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

Building, Ticket Office and Shop OPENING HOURS
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of performance, ticket 
office and shop open until 30 minutes after its beginning. 

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

TICKET SALES AT:
CASA DA MÚSICA TICKET OFFICE
WWW.CASADAMUSICA.COM 
WORTEN SHOPS

INFORMAÇÕES
GERAIS

42 43



 WWW.CASADAMUSICA.COM 
 WWW.FACEBOOK.COM/CASADAMUSICA 

CALL CENTER +351 220 120 220

VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160


