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Editorial



Bem ‑vindos à segunda década da Casa da 
Música!
Para esta temporada de 2016 programámos 
especialmente para si, como um dos principais 
fios condutores, um tema historicamente fas‑
cinante – actualmente e a vários títulos inquie‑
tante – e, claro, musicalmente entusiasmante: 
a Rússia.
Uma pergunta que muito se tem feito é como  
é que uma das mais isoladas e iletradas 
sociedades da Europa – se é que a Rússia é 
uma nação caracteristicamente europeia – 
produziu no passado tantos gigantes da lite‑
ratura, da ciência, da arte e, no que nos inte‑
ressa aqui mais, da música? Como é que 
uma sociedade historicamente tão conser‑
vadora, profundamente religiosa e feudal, 
tão voluntariosa e rapidamente abraçou os 
ideais revolucionários, ateus e industriais do 
materialismo científico comunista, para, oito 
décadas depois, aderir com igual fervor ao 
anteriormente desprezado “capitalismo bur‑
guês”? Como se explica que o povo russo nos 
pareça ser tão propenso a clamar por figuras 
ditatoriais como a destruir os seus génios? 
Não há respostas simples mas o poeta nove‑
centista Fyodor Tyutchev ainda é quem nos 
dá uma das pistas mais interessantes: “Não 
se pode compreender a Rússia com a razão. 
Na Rússia pode ‑se simplesmente acreditar”.
A Rússia, o maior país do mundo, com o seu 
tardio cristianismo bizantino e arreigado paga‑
nismo, é um caso de fascinante complexidade, 
é um mistério, mas foi sobretudo a sua arte, a 
sua ciência e a sua música que nos fizeram e 
ainda nos podem fazer acreditar nela. Quan‑
tos países – ou para sermos mais precisos, 
quantos impérios – se podem gabar de ter pro‑

duzido Tolstoi, Dostoievski, Gorki, Tchekov, 
Gógol, Púchkin, Turgeniev, Maiakovski, Bul‑
gakov, Nabokov, Mendeleev, Pavlov, Kandinski, 
Chagal, Malevitch, Vertov, Eisenstein, Tarko‑
vski, Mussorgski, Tchaikovski, Rachmaninoff, 
Stravinski, Prokofieff, Chostakovitch, Gubai‑
dulina, Schnittke, Mravinski, Svetlanov, Hei‑
fetz, Oistrakh, Rostropovitch, Horowitz, Richter, 
Gilels, Chalyapin, Nijinski, Diaghilev, Plisetskaya, 
Nureyev, Baryshnikov, etc., etc.? E quantos con‑
tinuam hoje a produzir Grigory Sokolov, Alina 
Ibragimova, Boris Berezovski, Natalia Gutman, 
Elisso Virsaladze, Dmitri Sinkovski, Vassily 
Sinaiski, Michail Jurowski ou Alexei Tanovitski – 
todos a marcar presença nesta temporada da 
Casa da Música?
Em 2016 a Casa da Música terá então na pro‑
gramação do Ano Rússia uma das suas princi‑
pais narrativas transversais, naquela que será 
a maior mostra de música russa jamais levada 
a cabo em Portugal.
Serão realizados mais de três dezenas de 
concertos que envolverão os quatro Agrupa‑
mentos Residentes da Casa Música, o Serviço 
Educativo e um leque apreciável de reputados 
músicos convidados.
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António Jorge Pacheco 
Director Artístico e de Educação

“A Rússia é tão russa!” 
John Updike
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Um dos eixos principais da programação do 
Ano Rússia girará à volta de duas monumen‑
tais Integrais, nem mais nem menos do que as 
sete Sinfonias de Sergei Prokofieff e os quatro 
Concertos para piano e orquestra de Sergei 
Rachmaninoff, o que por si só seria razão bas‑
tante para vir assiduamente a esta Casa literal 
e metaforicamente poliédrica.
Mas como é normal e desejável, a programa‑
ção da música russa estará longe de se ficar 
por estes dois compositores. Foi por isso pro‑
gramada uma perspectiva histórica muito sig‑
nificativa do património musical russo, desde 
os primórdios da música vocal da tradição 
ortodoxa até aos nossos dias, passando pelos 
precursores da música clássica russa como 
Maxim Berezovski – autor da primeira sinfo‑
nia russa conhecida – ou Dmitri Bortnianski, 
bem como por Mikhail Glinka (considerado, 
pelo menos na narrativa musicográfica sovié‑
tica, o pai da música nacional russa), Alexan‑
der Glazunov, Rimski ‑Korsakoff, Mily Balaki‑
rev, Khatchaturian, Nikolai Miaskovski, Modest 
Mussorgski, Alexander Borodin, Tchaikovski, 
Scriabin, Chostakovitch, Stravinski, e os mais 
recentes Alfred Schnittke (merecedor de uma 
retrospectiva), Sofia Gubaidulina, Galina Ust‑
volskaya, Edison Denisov e Elena Firsova.

A Abertura Oficial do Ano 
Rússia, a que simboli‑
camente quisemos cha‑
mar Mãe Rússia, agen‑
dada para meados de 
Janeiro (pág. 76), contará com a participação 
da Orquestra Sinfónica Casa da Música que 
interpretará a portentosa Sagração da Pri‑
mavera de Igor Stravinski, considerada uma 
das mais marcantes obras orquestrais de 
todos os tempos e que revela bem a influên‑
cia ainda hoje visível do paganismo na cultura 
russa (é oportuno recordar que a Cristianiza‑
ção da Rússia só se deu no século X). A abrir 
este concerto, um compositor incontornável e 
talvez o mais relevante da segunda metade do 
século XX, Alfred Schnittke, com uma obra que 
evoca dois outros aspectos do universo russo, 
o virtuosismo e a melancolia, o Concerto nº 4  
para violino e orquestra. Stravinski e Schnittke 
que também estarão em destaque no segundo 
concerto desta Abertura Oficial, com o Remix 
Ensemble e o Coro Casa da Música. O Serviço 
Educativo marcará presença com um espec‑
táculo de teatro musical para as famílias,  
A rolha da garrafa do Rei de onde? A termi‑
nar esta etapa inaugural nada melhor do que 
o Coro Casa da Música a interpretar umas das 
jóias da música vocal russa, as maravilhosas 
Vésperas de Sergei Rachmaninoff.
Ainda em Janeiro um intervalo na música 
russa para dar lugar à portuguesa, num con‑
certo da Orquestra Sinfónica com obras de 
quatro compositores portugueses nossos 
coetâneos encomendadas pelo Município 
de Matosinhos, homenageando o seu papel 
pioneiro na implementação de uma política 
cultural autárquica e o seu mentor, o grande 
melómano Manuel Dias da Fonseca.

O mês encerra com a Orquestra Sinfónica a 
abrir o ciclo da Integral das Sinfonias de Sergei 
Prokofieff, e logo com um especialista como o 
maestro Kirill Karabits.

Já em Fevereiro, no centro do festival Invicta.
Música.Filmes (pág. 100), dois outros momen‑

tos eloquentes desta viagem 
pela história da música russa, 
com a projecção do filme do 
bailado Romeu e Julieta de 
Prokofieff com a Companhia de 
Ballet do Teatro Bolshoi acom‑
panhado ao vivo pela nossa 

Orquestra Sinfónica e, numa segunda etapa, o 
primeiro concerto do ciclo da Integral dos Con‑
certos para piano de Sergei Rachmaninoff, ao 
caso o Concerto nº 2, imortalizado pelo filme de 
David Lean Breve Encontro. Encerra o cartaz o 
espectáculo de DJ e VJ Layka Film para revi‑
sitarmos episódios com nomes como Layka e 
Sputnik, do início da era espacial.
Pela mão do Remix Ensemble abriremos a 
meio do mês o Portrait Georges Aperghis, a 
retrospectiva do grande compositor greco‑
‑francês que tanto contribuiu para a reinven‑
ção do teatro musical no séc. XX e que nos 
quis dar a honra de ser este ano o nosso Com‑
positor em Residência.

Em Março a grande escola russa do piano 
estará no seu melhor com o sempre extraor‑
dinário Grigory Sokolov – que continua a pri‑
vilegiar a Casa da Música como um dos seus 
palcos de eleição – mas também com a conti‑
nuação da Integral dos Concertos para piano 
de Sergei Rachmaninoff, sempre com jovens 
prodígios do pianismo português.

O ciclo Concertos de Páscoa 
(pág. 126) convoca mais uma 
vez a Orquestra Barroca com 
um empolgante programa te‑ 
mático que marca a estreia 
entre nós do maestro e oboísta 
Alfredo Bernardini – figura incontornável do 
panorama barroco actual – e conta com par‑
ticipação do Remix Ensemble e do Coro Casa 
da Música para interpretarem o intenso e des‑
concertante Requiem de Schnittke, obra que 
ilustra bem o característico poli estilismo do 
genial compositor.

Abril fica marcado pela estreia em Portugal, 
na qualidade de compositor, de um dos artis‑
tas em destaque no ano, o multifacetado e 
inquieto Gabriel Prokofiev (sim, o nome não 
engana, é mesmo neto de Sergei Prokofieff) 
que verá o seu Concerto para turntables e 
orquestra interpretado pela Orquestra Sin‑
fónica e pelo campeão do mundo DJ Switch, 
a par da Sinfonia nº 4 do seu avô.
Mas o mês é como sempre tempo para um dos 
nossos mais identitários festivais, Música & 
Revolução (pág. 156), este ano 
dedicado aos compositores 
mais perseguidos pelo regime 
soviético, o que, remetendo 
para as relações paradoxais e 
equívocas entre o movimento 
surrealista e o comunismo, nos 
suscitou o sub título Surrealismo Socialista, 
obviamente subvertendo os termos do kitsch 
proletário do Realismo Socialista. O eterno e 
brilhante controverso Richard Taruskin diria 
que os únicos artistas dissidentes Soviéticos 
estavam ou dois palmos abaixo de terra ou 
na Sibéria. Ou seja, não haveria – não poderia 
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haver – verdadeiros dissidentes activos. O que 
é facto é que houve dois momentos históricos 
em que a condenação feroz de vários com‑
positores foi um facto de consequências dra‑
máticas, coincidindo com o auge da repres‑
são quer no tempo de Stalin quer de Brejnev. 
Referimo ‑nos aos dois verdadeiros “autos ‑de‑
‑fé” que resultaram do 1º Congresso da União 
dos Compositores de 1948 que condenou, 
entre outros, Chostakovitch (cujos problemas 
com a polícia política remontavam já a 1936), 
Miaskovski e Prokofieff, ou do 6º Congresso 
de 1979 que denunciou o grupo dos denomi‑
nados “Sete de Khrennikov” entre os quais se 
contam Elena Firsova, Edison Denisov, Sofia 
Gubaidulina ou, ostracizada noutro contexto, 
a original Galina Ustvolskaya. Será ocasião 
para a estreia do mítico maestro russo Vassily 
Sinaisky à frente da Orquestra Sinfónica, que 
mais uma vez se cruzará criativamente em 
palco com o Remix Ensemble. Mas para ficar 
mais completo, ao panorama das músicas 
proibidas pelo regime Soviético teríamos de 
acrescentar um concerto dedicado à música 
Rock, bem a propósito Back in the USSR com 
a StopEstra!

Em Maio mantém ‑se o revigorante ciclo Rito 
da Primavera (pág. 172) com os habituais 
momentos dedicados aos jovens valores emer‑

gentes do Jazz, com Spring 
ON!, e ECHO Rising Stars com 
as mais recentes promessas 
internacionais da música de 
câmara. Ainda dentro do ciclo, 
o panorama da grande música 
russa não abranda, indo os 
destaques para o concerto da 
Orquestra Sinfónica em que se 

interpretam as primeiras sinfonias de Prokofieff 
e Schnittke.
A continuada e merecida homenagem a 
Helena Sá e Costa culmina com o recital do 
virtuoso pianista Boris Berezovsky, que assim 
regressa ao Ciclo de Piano.

Junho abre como é hábito a programação do 
festival estival. Verão na Casa (pág. 196) é o 
tempo em que levamos a música num espí‑
rito festivo e mais informal ao 
espaço público, seja com os 
concertos de jazz e pop ‑rock 
na Esplanada, seja na Praça 
Guilhermina Suggia em Mato‑
sinhos ou, para encerrar o ciclo 
e a marcar a rentrée cultural da 
cidade do Porto, com o concerto da Sinfónica 
na Avenida dos Aliados oferecido à população. 
Dentro de portas será ainda ocasião para 
usufruirmos das belas Serenadas de Tchaiko‑
vski, Dvořák e Mozart pela Sinfónica, para o 
Cântico do Sol de Gubaidulina nas vozes do 
Coro Casa da Música e para uma incursão 
pouco usual nos primórdios da música instru‑
mental russa do século XVIII com a Orques‑
tra Barroca a interpretar Maxim Berezovksi e 
Dmitri Bortnianski, com a participação do vir‑
tuoso russo do violino barroco Dmitry Sinko‑
vsky. Ainda em Junho teremos o privilégio 
da primeira visita do nosso Artista em Resi‑
dência, o suíço Heinz Holliger que, à frente do 
Remix Ensemble, mostrará porque é um dos 
mais reputados maestros, compositores e 
oboístas do nosso tempo, interpretando ele 
mesmo o Concerto nº 1 para oboé e ensemble 
de Bruno Maderna e dando ‑nos a ouvir uma 
das suas obras mais recentes, Lunea, para 
ensemble e barítono.

Em Julho destaque para a estreia mundial 
de uma obra encomendada pela Casa da 
Música ao agora já nosso conhecido Gabriel 
Prokofiev, um compositor, produtor e DJ 
que assume plenamente as possibilidades 
expressivas da sua época escrevendo para a 
Orquestra Sinfónica e os novos instrumentos 
da lutherie electrónica, fazendo a ponte entre 
a música erudita e o hip  hop.

No ano passado colocámos em Setembro a 
questão do que é transgredir na música como 
ponto de partida para a concepção de um 
novo ciclo temático. O tema é estimulante e 

este ano a ele voltamos. E cita‑
mos de novo com gosto Eugé‑
nio de Andrade já que foi a sua 
leitura que para ele nos reme‑
teu: “Não há arte sem tradição, 
mesmo a transgressão já tem 

a sua”. Transgressões (pág. 240) regressa 
pois como um dos momentos marcantes da 
temporada. Logo a abrir o ciclo, um dos com‑
positores que melhor encarnam o espírito 
desta temática – poderíamos até dizer “pro‑
blemática” –, Hans Zender, com uma das suas 
“interpretações compostas” mais emblemá‑
ticas, inspiradas e tocadas a nível mundial, 
Schuberts Winterreise. A obra não é nova no 
repertório do Remix Ensemble e desta vez 
voltámos a convocar o seu intérprete de refe‑
rência, o tenor Christoph Prégardien, para 
uma inédita versão cénica pela mão sensí‑
vel e imensamente talentosa do encenador 
e cenógrafo Nuno Carinhas, que nos guiará 
nesta schubertiana viagem de Inverno.
No mesmo contexto programático ouvire‑
mos pela Sinfónica a primeira sinfonia conhe‑
cida em que todos os andamentos são escritos 

numa tonalidade diferente, a Sinfonia nº 9 
de Mahler, com a sua peculiar fascinação mór‑
bida pela “morte de todas as coisas” – incluindo 
a da própria tonalidade. Que terão pensado os 
seus contemporâneos? Transgressão à vista. E 
que dizer dos arranjos e (re)orquestrações que 
Stokowski e Schoenberg se atreveram a reali‑
zar de obras dos intocáveis Bach e Brahms? Ou 
das transcrições para piano com que Elisso Vir‑
saladze, outra das grandes representantes da 
Escola da Piano russa, nos irá surpreender?

O primeiro dia do mês de Outubro é sempre 
especial: é Dia Mundial da Música. Como tem 
sido prática, o Serviço Educativo irá preparar 
um projecto único com interacção de várias 
comunidades no espaço urbano. Este ano 
junta ‑se à festa a Orquestra Sinfónica num 
programa imperdível que, partindo de um 
dos melhores exemplos da música sinfónica 
portuguesa da primeira metade do século 
passado com Paraísos Artificiais de Frei‑
tas Branco, evocará os ecos na sua obra da 
arte da orquestração francesa, passando por 
Ravel e Debussy, para culminar nas portento‑
sas Notations de Pierre Boulez.
Em meados do mês iremos na quarta edição 
de Outono em Jazz (pág. 260), outro dos pon‑
tos altos da temporada que tão boas recorda‑
ções tem deixado nos amantes deste género 
musical hoje global que não esconde as suas 
raízes afro ‑americanas. Será assim o culmi‑
nar de uma temporada de Jazz 
que verá passar pela Casa da 
Música nomes como Ramsey 
Lewis Quartet, Billy Cobham 
Band, Jack DeJohnette, Kurt 
Elling ou Branford Marsalis.

Rit
o 

da 
Pri

mav
era

06–
08 

Mai

pág
. 1

72

2 52 4



Mús
ica

 

par
a 

o N
ata

l

11–
23 

Dez

pág
. 3

00

Ainda em Outubro regressa a grande música 
orquestral russa com mais um Concerto para 
Piano de Rachmaninoff e o esplendoroso Poema 
do Êxtase de Alexander Scriabin que nos pare‑
ceu (compositor incluído) tão bem combinar 
com a densa linguagem harmónica de Geor‑
ges Aperghis, de quem ouviremos em estreia 
portuguesa o Concerto para Acordeão fruto de 
uma encomenda da Casa da Música e do festi‑
val Musica Viva da prestigiada Radiodifusão da 
Baviera para o virtuoso Teodoro Anzellotti.

Novembro. O mês abre com o regresso de Heinz 
Holliger pela mão do Remix Ensemble e com o 
próprio à frente da Sinfónica para dirigir o seu 
Concerto para Violino na interpretação do seu 
dedicatário Thomas Zehetmair, sem dúvida um 
dos grandes violinistas do nosso tempo.
Mas Novembro é tradicionalmente tempo de 
outro festival emblemático da Casa da Música, 
À Volta do Barroco (pág. 278). Como convi‑
dada especial e Artista em Associação tere‑
mos uma das grandes revelações dos últi‑
mos tempos, a violista russa Alina Ibragimova,  

que se apresentará quer com 
violino moderno quer com vio‑
lino barroco, mostrando bem 
a versatilidade da sua téc‑
nica imaculada e contagiante. 
O Coro Casa da Música dar‑
‑nos ‑á uma visão do que era 
a música na corte da czarina 

Catarina “A Grande”. Dentro dos princípios pro‑
gramáticos do festival sempre coube o “con‑
certo” enquanto invenção do Barroco bem 
como o período clássico. Nada melhor para o 
representar do que o magnífico coral ‑sinfónico  
A Criação de Haydn que terá a Sinfónica e o 
Coro Casa da Música sob a direcção de um 
especialista do género, Douglas Boyd.

O mês acaba com a Orquestra Sinfónica a 
interpretar obras maiores de três dos mais 
significativos compositores russos, Mussor‑
gski, Borodin e Rimski ‑Korsakoff.

Em Dezembro fechamos os ciclos da Integral 
dos Concertos para Piano de Sergei Rachma‑
ninoff e das Sinfonias de Sergei Prokofieff.  
O Remix Ensemble será o instrumento privile‑
giado para um desafio lançado pela Art Men‑
tor Foundation Lucern: criar nova música para 
novos públicos. Trata ‑se do projecto Connect, 
que envolverá alguns dos mais prestigiados 
ensembles europeus e comunidades de músi‑
cos amadores que participarão activamente 
na interpretação das novas obras encomen‑
dadas para o efeito, ao caso do nosso Daniel 
Moreira e do britânico Christian Mason.
Antes de encerrarmos o ano, celebraremos 
mais uma vez Música para o Natal (pág. 
300) com uma das obras mais populares do 
repertório, o famosíssimo Quebra ‑Nozes de 
Tchaikovski, para cuja direcção convidámos 
um dos seus grandes especialistas, o maes‑
tro Michail Jurowski que com 
a Orquestra Sinfónica fechará 
com chave de ouro este Ano 
Rússia na Casa da Música. 
Obrigatória e sempre deslum‑
brante será também a combi‑
nação da Orquestra Barroca 
com o Coro Casa da Música que desta feita 
nos trará a belíssima Missa para o Santíssimo 
Natal de Alessandro Scarlatti. Boas Festas e 
Feliz Ano Novo!

A música – como qualquer arte – pode ser inú‑
til mas é absolutamente necessária. Tenha‑
mos sempre presente, hoje mais do que 
nunca, o que Dostoievski dizia: a beleza pode 
salvar o mundo. Ele sabia do que falava. Por‑
que se há, certamente, falsas necessidades, a 
beleza não é uma delas.
Esta Temporada é dedicada à memória de 
Manuel Dias da Fonseca.
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Sinfónica Temporada

ASSINATURA  
Sinfónica Temporada

48 CONCERTOS
€ 336 
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 252
Preço por concerto em 
Assinatura € 7 · Amigo € 5,25
Desconto 56%

Do Concerto de Ano Novo, com valsas, 
polcas e mazurcas dos grandes mestres 
da música russa, ao Concerto de Natal, 
com a fantástica música do Quebra ‑Nozes 
de Tchaikovski, a Orquestra Sinfónica 
tem 48 concertos reunidos numa só 
assinatura que lhe proporciona a melhor 
música interpretada por grandes maestros 
e solistas.
Encante ‑se com as mais belas árias 
de óperas italianas nas vozes de Ezgi Kutlu 
e Barry Banks ou com canções de Mahler 
na interpretação do barítono Andrè Schuen, 
com o intenso lirismo dos violinistas 
Viviane Hagner, Benjamin Schmid, Thomas 
Zehetmair, Alina Ibragimova ou do jovem 
português Afonso Fesch em concertos 
célebres. As obras concertantes para piano 
e orquestra sobem ao palco com Mei Yi Foo, 
António Rosado e uma apurada selecção 
dos mais jovens pianistas portugueses 
da actualidade. Solistas inesperados são 
os compositores e DJs Mason Bates 
e Gabriel Prokofiev que levam a Orquestra 
Sinfónica ao universo arrojado da música 
urbana e reservam também uma estreia 
mundial para o Porto. A junção com o Coro 
Casa da Música proporciona ‑lhe momentos 
grandiosos com A Criação de Haydn, 
a Cantata para o 20º Aniversário da 
Revolução de Outubro de Prokofieff 
ou Sinfonias corais de Chostakovitch.
As integrais das Sinfonias de Prokofieff 
e dos Concertos para piano de 

Rachmaninoff merecem destaque ao longo 
da temporada que celebra o Ano Rússia. 
As grandes obras ‑primas do repertório 
sinfónico estão sempre presentes e em 
2016 a Orquestra dá a ouvir a Sagração da 
Primavera, os Quadros de uma exposição, 
os Paraísos Artificiais as suites de Peer 
Gynt, as Danças Polovtsianas, a Sinfonia 
do Novo Mundo, a Patética de Tchaikovski, a 
Hafner de Mozart ou a Nona de Mahler, entre 
tantas outras peças favoritas. Não faltam 
momentos especiais como aquele em que a 
Orquestra acompanha ao vivo o cine 
concerto com o bailado Romeu e Julieta ou 
em que é dirigida pelo compositor Heinz 
Holliger numa das suas criações mais 
aclamadas. A estreia de um novo concerto 
para acordeão de Georges Aperghis, 
Compositor em Residência 2016, traz pela 
primeira vez à Casa da Música o 
acordeonista Teodoro Anzellotti.
Presente nas mais importantes narrativas 
da programação em 2016, a Orquestra 
Sinfónica dedica ainda os seus concertos 
de Domingo à apresentação de obras 
fundamentais do repertório nos já 
tradicionais concertos comentados. 

Listagem dos Concertos Comentados  
Sinfónica ao Domingo CONTINENTE

31 Jan A 5ª de Prokofieff   pág. 93
21 Fev  Clássicos no cinema   pág. 111
06 Mar Histórias de Mahler   pág. 118
17 Abr  Sinfonia Patética   pág. 151
22 Mai  A 7ª de Beethoven   pág. 188
05 Jun  O carteiro de Mozart   pág. 201
18 Set  Descobrir Mahler   pág. 247
09 Out  Sinfonia do Novo Mundo  pág. 258
27 Nov  A Rússia em concerto   pág. 292

Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo CONTINENTE
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Mecenas Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música



Sinfónica Série Clássica Sinfónica Fora de Série

ASSINATURA  
Sinfónica Fora de Série 

14 CONCERTOS
€ 126 
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 94,5
Preço por concerto em 
Assinatura € 9 · Amigo € 6,75
Desconto 52%

ASSINATURA  
Sinfónica Série Clássica

16 CONCERTOS
€ 160  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 120
Preço por concerto em 
Assinatura € 10 · Amigo € 7,5
Desconto 47%

Os grandes Clássicos são universais 
e intemporais. Na música constituem 
o cânone do repertório sinfónico 
e na Casa da Música têm uma assinatura 
especificamente programada para 
os celebrar. As árias mais célebres do 
repertório lírico convocam ‑no para uma 
gala de ópera. Em Ano Rússia, país tema 
da programação, não podiam faltar as 
grandes obras ‑primas de compositores tão 
célebres quanto Tchaikovski, Prokofieff, 
Mussorgski, Borodin, Rachmaninoff ou 
Chostakovitch, este último na interpretação 
da soberba violinista Alina Ibragimova. 
Os Clássicos da cidade de Viena ou das 
bandas sonoras de alguns dos maiores 
sucessos de Hollywood, serenatas de 
Mozart e Dvořák ou as suites de Peer Gynt, 
que internacionalizaram o nome de Grieg, 
estão igualmente presentes nesta série. 

Mas há muito mais. Concertos para piano 
de Rachmaninoff, sinfonias de Mozart, 
Brahms e Mahler ou o Concerto para violino 
de Brahms na interpretação do jovem 
violinista português Afonso Fesch.
Toda uma série de Clássicos, tocados 
para si por maestros internacionalmente 
aclamados.

Há concertos que são mesmo fora de série. 
Se não os quer perder, a Casa da Música 
propõe ‑lhe uma assinatura para usufruir 
destes catorze momentos tão especiais 
da programação. O Concerto de Ano Novo, 
com as danças mais célebres do repertório 
sinfónico russo, a Inauguração do País Tema 
com a aclamada violinista Viviane Hagner, 
o Concerto de Carnaval com a proposta 
de um baile de máscaras ou a projecção do 
filme do bailado Romeu e Julieta, com 
acompanhamento orquestral ao vivo, são 
apenas algumas destas propostas 
imperdíveis. Mas ouvir a Orquestra Sinfónica 
com a música do DJ Gabriel Prokofiev 
ou os concertos em que se faz acompanhar 
pelo Coro Sinfónico Casa da Música em 
obras grandiosas do período soviético, são 
momentos igualmente únicos. A Orquestra 
Sinfónica Portuguesa junta ‑se a esta 

assinatura trazendo à Casa da Música 
a maestrina Joana Carneiro e o pianista 
Artur Pizarro, dois grandes nomes da 
música portuguesa. 
O programa que assinala o Dia Mundial 
da Música convoca os sentidos para que 
escute aromas, imagens e outras 
sensações nas obras de Debussy ou Luís 
de Freitas Branco. A Criação de Haydn, 
porventura a mais grandiosa oratória 
do Classicismo, dá ‑se a ouvir na 
interpretação que une a Sinfónica e o Coro 
Casa da Música a um elenco internacional 
de solistas. E esta assinatura só podia 
terminar com uma das celebrações mais 
fantásticas do ano, o Natal e um dos seus 
mais famosos personagens, O Quebra‑
‑Nozes de Tchaikovski.

CONCERTOS EM ASSINATURA

08 Jan  Uma noite na Ópera Itáliana  pág. 72
29 Jan  Da Rússia com amor   pág. 92
19 Fev  Música no cinema americano  pág. 110
04 Mar  No paraíso com Mahler  pág. 116
18 Mar  Quadros Russos   pág. 125
01 Abr  A viagem de Peer Gynt  pág. 139
15 Abr  Por quem os sinos dobram  pág. 147
20 Mai  Clássicos de Viena   pág. 186
03 Jun  Serenatas    pág. 200
16 Set  Adeus Mahler   pág. 246
07 Out  Rach 3    pág. 257
28 Out  Ao gosto popular   pág. 270
11 Nov  A estreia de Ibragimova  pág. 282
25 Nov  Alma Russa   pág. 291
02 Dez  Aimez‑vous Brahms?   pág. 295
09 Dez  Rachmaninoff e Prokofieff  pág. 298

CONCERTOS EM ASSINATURA

02 Jan     Concerto de Ano Novo  pág. 70
15 Jan     Sagração Russa   pág. 80
07 Fev     Baile de Máscaras   pág. 99
13 Fev     Romeu e Julieta, o bailado  pág. 106
08 Abr     Um DJ na Orquestra   pág. 142
23 Abr  SINFÓNICA + CORO  Canta para a Revolução  pág. 160
29 Abr  SINFÓNICA + REMIX + CORO  Sinfonia para a Revolução  pág. 164
01 Mai  SINFÓNICA + REMIX + CORO  1º de Maio    pág. 168
25 Jun     Orquestra Sinfónica Portuguesa  pág. 214
01 Jul     O Concerto de Suggia   pág. 220
29 Jul     A Família Prokofieff   pág. 232
01 Out     Império dos Sentidos   pág. 254
19 Nov  SINFÓNICA + CORO  A Criação de Haydn   pág. 287
18 Dez     O Quebra‑Nozes   pág. 308

3 33 2



Baldur Brönnimann é um maestro de grande 
versatilidade com uma abordagem aberta 
à criação musical e uma afinidade particular 
pelas partituras contemporâneas mais 
complexas. Divide o seu tempo entre 
as salas de concerto e os teatros de ópera, 
e sempre que possível procura actividades 
de âmbito educativo e comunitário. Em 2015 
tornou‑se Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, 
no seguimento de uma relação de longo 
prazo com a orquestra, durante a qual 
trabalhou com artistas e compositores 
como Luca Francesconi, Jonathan Harvey 
e Håkan Hardenberger. Em 2016 assume 
a posição de Maestro Principal 
da Basel Sinfonietta.
Durante muitos anos, foi o maestro 
escolhido para projectos importantes com 
compositores como John Adams, Saariaho, 
Birtwistle, Chin e Adès, e com orquestras 
como a Filarmónica de Oslo, Filarmónica 
Real de Estocolmo, Britten Sinfonia, 
Philharmonia Orchestra, Sinfónica da BBC, 
Filarmónica de Copenhaga e Filarmónica 
de Seul. A música contemporânea continua 
a ter um papel crucial na sua carreira, 
mas é procurado de igual forma para dirigir 
em todo o mundo um repertório vasto 
e ecléctico, tendo sido convidado 
recentemente para dirigir as Filarmónicas 
de Helsínquia, Bergen e Bruxelas e a 
Orquestra Nacional de Bordéus.
Os momentos altos da temporada de 
2015/16 incluem o concerto de abertura 
do Festival Internacional de Bergen 2016, 
onde dirige um espectáculo multimédia 
de  Erwartung e Verklärte Nacht de 
Schoenberg. Dirige ainda uma produção 
do Winterreise de Zender com a Sinfonia 
de Britten e Ian Bostridge no Barbican 

Centre, ambos com a direcção de Netia 
Jones. Estreia‑se com a Sinfónica da Rádio 
de Estugarda, com a obra Gruppen de 
Stockhausen, e a Sinfónica de Düsseldorf 
no Schönes Wochenende Festival. Regressa 
como maestro convidado à Orquestra 
Filarmónica de Estrasburgo, Klangforum 
Wien e ao Ensemble intercontemporian, que 
dirige na Philharmonie de Paris. No domínio 
da ópera, Brönnimann regressa ao Teatro 
Colón para dirigir Die Soldaten 
de Zimmermann, e visita pela primeira vez 
a Ópera Norueguesa com a estreia mundial 
de Elysium de Rolf Wallin.
É Director Artístico do principal ensemble 
norueguês de música contemporânea, 
BIT20, até ao final de 2015. Entre os últimos 
projectos com este ensemble inclui‑se 
a estreia mundial da ópera UR de Anna 
Thorvaldsdottir e a edição de um disco 
de Ligeti para a editora BIS. Foi Director 
Musical da Orquestra Sinfónica Nacional 
da Colômbia em Bogotá entre 2008 e 2012.
Natural da Suíça, Baldur Brönnimann 
estudou na Academia de Música da Basileia 
e no Royal Northern College of Music 
em Manchester, onde foi posteriormente 
nomeado Professor Convidado de Direcção 
de Orquestra.
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Baldur Brönnimann maestro titular
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA



O maestro austríaco Leopold Hager estudou 
direcção, órgão, piano, cravo e composição 
no Mozarteum de Salzburgo, a sua cidade 
natal. Depois de ocupar vários cargos 
em Mainz, Linz e Colónia, tornou ‑se 
Director ‑Geral de Música em Freiburg/
Breisgau, depois Maestro Principal 
da Orquestra do Mozarteum em Salzburgo 
e, até 1996, Director Musical da Orquestra 
Sinfónica RTL do Luxemburgo. Para além do 
seu trabalho intenso como maestro, entre 
1992 e 2004 foi Professor de Direcção 
Orquestral na Universidade de Música 
de Viena. Entre 2005 e 2008, foi Maestro 
Titular da Volksoper em Viena. É Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música desde Janeiro 
de 2015.
Tem desenvolvido relações duradouras com 
a Ópera Estatal de Viena e apresenta ‑se 
frequentemente em muitas das principais 
casas de ópera do mundo, incluindo a Ópera 
Estatal da Baviera em Munique, Semperoper 
de Dresden, Metropolitan de Nova Iorque, 
Chicago Lyric Opera, Royal Opera House 
Covent Garden em Londres, Teatro Colón 
em Buenos Aires e Ópera da Bastilha 
em Paris. Dirigiu também na Ópera de Lyon, 
Teatro Nacional de Praga e Festival 
de Edimburgo.
A sua grande experiência torna ‑o um 
maestro muito requisitado, tendo dirigido 
as principais orquestras da Europa e EUA. 
A sua relação próxima com a English 
Chamber Orchestra está largamente 
documentada em várias gravações. 

Em Janeiro de 2015 tornou ‑se Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música. Tem dirigido 
repetidamente a Filarmónica de Viena, não 
só em Viena, mas também em Praga 
e Roma. Esta colaboração prosseguiu 
em 2013 com a interpretação do Requiem 
de Mozart, novamente em Roma.
Leopold Hager é conhecido como um 
defensor pioneiro da interpretação 
mozartiana, particularmente pelas suas 
apresentações em concerto, em Salzburgo, 
das obras cénicas de juventude até então 
praticamente desconhecidas, tais como 
Lucio Silla, Apollo et Hyacinthus, Ascanio 
in Alba ou La Betulia liberata. Durante 
a Semana Mozart de Salzburgo, em 1979, 
dirigiu a primeira interpretação completa 
de Il sogno di Scipione. As suas gravações 
destas obras com cantores de topo são 
ainda referência. A sua extensa discografia 
inclui ainda todos os Concertos para piano 
e Árias de concerto de Mozart. 
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Leopold Hager maestro convidado principal
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA



A música portuguesa e os seus intérpretes, 
os Clássicos Russos do século XX, um 
projecto cénico sobre A Viagem de Inverno 
com assinatura de Nuno Carinhas 
e as retrospectivas de Georges Aperghis, 
Compositor em Residência, e do oboísta, 
compositor e maestro Heinz Holliger, 
constituem os momentos ‑chave da 
programação do Remix Ensemble em 2016.
O percurso ao longo do Ano Rússia começa 
com o período neoclássico de Stravinski 
e prossegue com obras maiores de Alfred 
Schnittke, numa retrospectiva que inclui 
o fabuloso Requiem na companhia do Coro 
Casa da Música. A música que atraiu os 
olhares do Ocidente para os criadores 
da União Soviética dá ‑se a conhecer através 
de obras de Gubaidulina, Denisov 
e Elena Firsova no Música & Revolução.
Heinz Holliger dirige pela primeira vez 
o Remix Ensemble e dá a conhecer algumas 
das músicas pelas quais ficou 
internacionalmente conhecido como uma 
das figuras de proa da criação musical. 
Georges Aperghis é um dos nomes 
associados à internacionalização do Remix 
Ensemble e a sua obra merece este ano 
um lugar especial, não fosse ele 
o Compositor em Residência 2016.

A música vocal tem também vários 
momentos de destaque, contando com 
as vozes do grande tenor Christoph 
Prégardien, do barítono Christopher 
Bolduc e da soprano portuguesa 
Raquel Camarinha.
A vocação que o Remix Ensemble sempre 
assumiu na divulgação da música e 
dos criadores portugueses dá corpo a novas 
composições de Virgílio Melo, António 
Sá‑Dantas (Jovem Compositor 
em Residência 2016) e Daniel Moreira, este 
último incluído num projecto inédito 
de música participativa com a comunidade 
de músicos amadores e com o público. 
O encenador Nuno Carinhas é o convidado 
para levar à cena A Viagem de Inverno 
de Schubert na reinterpretação de Hans 
Zender, naquele que é um momento muito 
aguardado na programação de 2016. 
O convite está lançado. Não perca esta 
viagem do Remix Ensemble através 
da melhor música do nosso tempo. 

ASSINATURA  
Remix Ensemble

9 CONCERTOS
€ 63  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 47,25
Preço por concerto em 
Assinatura € 7 · Amigo € 5,25
Desconto 46%

CONCERTOS EM ASSINATURA

16 Jan  REMIX + CORO   Inspiração Clássica  pág. 83
14 Fev     Eixo Norte‑Sul  pág. 108
22 Mar  REMIX + CORO   Requiem   pág. 130
29 Abr  SINFÓNICA + REMIX + CORO  Sinfonia para a Revolução  pág. 164
01 Mai  SINFÓNICA + REMIX + CORO  1º de Maio    pág. 168
21 Jun     Grandes solistas  pág. 210
13 Set     A Viagem de Inverno  pág. 244
01 Nov     Elogio da loucura  pág. 272
06 Dez     Nova música para novos públicos pág. 297
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Peter Rundel é um dos maestros mais 
requisitados pelas principais orquestras 
europeias. Dirigiu estreias mundiais 
na Ópera do Estado da Baviera, Festwochen 
de Viena, Ópera Alemã de Berlim, Festival 
de Bregenz e Schwetzinger SWR Festspiele. 
O seu trabalho na ópera inclui o repertório 
tradicional e também produções de teatro 
musical contemporâneo inovador, incluindo 
obras de Stockhausen, Mitterer, Haas, Isabel 
Mundry e Emmanuel Nunes. A produção 
espectacular de Prometheus, que dirigiu 
na Ruhrtriennale, foi premiada com 
o Carl ‑Orff ‑Preis em 2013.
Peter Rundel nasceu em Friedrichshafen, 
Alemanha, estudou violino com Igor Ozim 
e direcção com Michael Gielen e Peter 
Eötvös. O compositor Jack Brimberg foi 
também um dos seus mentores em 
Nova Iorque. Integrou como violinista 
o Ensemble Modern, com o qual mantém 
uma relação próxima como maestro. 
Na área da música contemporânea tem 
desenvolvido colaborações com o 
Ensemble Recherche, Asko|Schönberg 
Ensemble e Klangforum Wien. É convidado 
regular do Ensemble intercontemporain 
e Ensemble musikFabrik.
Foi Director Artístico da Orquestra 
Filarmónica Real da Flandres e da 
Kammerakademie de Potsdam. Em 2005 
tornou ‑se maestro titular do Remix 

Ensemble Casa da Música, que celebra este 
ano o seu 25º aniversário e com o qual 
tem obtido grande sucesso em importantes 
festivais europeus. Depois da aclamada 
produção Ring Saga (Wagner/Dove), 
registada pelo canal de televisão ARTE, 
Peter Rundel estreou a nova ópera de 
Francesco Filidei Giordano Bruno no Porto 
e em digressão europeia, uma co ‑produção 
internacional entre o Remix Ensemble 
e T&M ‑Paris. Dirige ainda De Materie de 
Heiner Goebbels no Armory Hall de Nova 
Iorque (uma produção que estreou na 
Ruhrtriennale 2014), antes de dirigir a estreia 
mundial de Agota, uma nova ópera 
de Helmut Oehring, no Hessisches 
Staatstheater Wiesbaden. Em 2016 
colabora com a Orquestra da Rádio de 
Estugarda, Sinfónica NDR e Sinfónica 
do Porto Casa da Música.
Recebeu numerosos prémios pelas suas 
gravações da música do século XX, 
incluindo por várias vezes o prestigiante 
Preis der Deutschen Schallplattenkritik, 
o Grand Prix du Disque, o ECHO Klassik 
e uma nomeação para o Grammy Award 
(Surrogate Cities de Heiner Goebbels).

414 0

Peter Rundel maestro titular
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA



Orquestra Barroca Casa da Música

A melhor música do Barroco mostra ‑se 
em todo o seu esplendor nas interpretações 
da Orquestra Barroca Casa da Música 
e dos grandes solistas de reputação 
internacional que figuram na sua 
programação ao longo de 2016. Em Ano 
Rússia, a Orquestra Barroca acompanha 
pela primeira vez a violinista Alina 
Ibragimova, que apresenta concertos 
de Bach, e o violinista Dmitri Sinkovsky, dois 
nomes muito aclamados da discografia 
internacional. O grande especialista 
de música antiga e solista reconhecido 
no domínio do oboé barroco, Alfredo 
Bernardini, concebeu um programa para 
celebrar a Páscoa e que conta com 
um nome maior da música vocal, o baixo 
Peter Kooij.
A música que marcou a vida cultural 
da corte de São Petersburgo no tempo 
de Catarina II, a Grande, é o alvo de 
um dos concertos dirigidos pelo titular 
da Orquestra, Laurence Cummings, dando 
a conhecer obras de grande originalidade. 
Pela primeira vez na Casa da Música, 
a Orquestra Divino Suspiro ilustra 
a influência do italianismo na música 

produzida em Portugal no período Barroco, 
dando a conhecer a voz de uma soprano 
italiana em árias favoritas de Mozart.
Pelo meio de tão imperdíveis sugestões, fica 
ainda a música de Vivaldi, Telemann, 
Händel, Galuppi, Graupner, Corelli, e de 
outros nomes que fizeram do Barroco 
um dos períodos mais adorados de toda 
a História da Música. Para encerrar o ano, 
o Concerto de Natal conta com um 
programa festivo na companhia do Coro 
Casa da Música e com as surpresas 
que sempre lhe reserva o maestro 
Laurence Cummings.

ASSINATURA  
Orquestra Barroca

6 CONCERTOS
€ 54  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 40,5
Preço por concerto em 
Assinatura € 9 · Amigo € 6,75
Desconto 40%

CONCERTOS EM ASSINATURA

09 Jan    Concerto das Nações   pág. 73 
24 Mar    Lamento e Paixão   pág. 134
26 Jun    Na corte de Catarina, a Grande  pág. 216
12 Nov  DIVINO SOSPIRO Divino Sospiro   pág. 284
20 Nov    Ibragimova em concerto  pág. 288
23 Dez   BARROCA + CORO Santíssimo Natal   pág. 312

4 34 2

Mecenas Ciclo Barroco BPI



Laurence Cummings é um dos músicos 
mais versáteis dentro da corrente da 
interpretação histórica em Inglaterra, como 
cravista e como maestro. Foi bolseiro de 
órgão no Christ Church em Oxford, onde se 
graduou com distinção. Até 2012 foi director 
dos estudos de Performance Histórica na 
Royal Academy of Music, criando no 
curriculum a prática em orquestras 
barrocas e clássicas. É agora William Crotch 
Professor de Performance Histórica. É 
membro da Handel House em Londres e foi 
director musical da Tilford Bach Society. 
Desde 1999 é director do Handel Festival de 
Londres, e em 2012 tornou‑se director 
artístico do Festival Internacional Händel em 
Göttingen. É maestro titular da Orquestra 
Barroca Casa da Música.
Tem dirigido produções de ópera para a 
English Nacional Opera (Radamisto, 
L’Incoronazione di Poppea, Semele, Messias, 
Orfeu e Indian Queen), Festival de 
Glyndebourne (Giulio Cesare e Fairy 
Queen), Ópera de Gotemburgo (Orfeu e 
Eurídice de Gluck, Giulio Cesare e Alcina), 
Ópera de Zurique (SALE), Ópera de Lyon 
(Messias), Garsington Opera 
(L’Incoronazione di Dario, L’Olympiade e 
La Verita in Cimento de Vivaldi), English 
Touring Opera (Ariodante e Tolomeo), 
Opera Theatre Company (Rodelinda), 
Linbury Theatre Covent Garden, Royal 
Academy of Music e ainda na Croácia, Porto 
(La Spinalba e La Giuditta de Francisco 
António de Almeida) e EUA. 

Trabalha regularmente com o English 
Concert e a Orchestra of the Age of 
Enlightenment, e ainda com a Royal 
Liverpool Philharmonic, Ulster Orchestra, 
Hallé Orchestra, Irish Baroque Orchestra, 
Royal Scottish National Orchestra, Britten 
Sinfonia, Royal Academy of Music Baroque 
Orchestra, Bournemouth Symphony, Royal 
Northern Sinfonia, Handel and Haydn 
Society (Boston), St Paul Chamber 
Orchestra (Minnesota), Wiener Akademie, 
Musikcollegium Winterthur, Orquestras de 
Câmaras de Zurique e da Basileia e 
Sinfónica de Jerusalém.
Fez a primeira gravação do recentemente 
descoberto Gloria de Händel com Emma 
Kirkby e a Royal Academy of Music (BIS) e 
discos em recital a solo em cravo, incluindo 
música de Louis e François Couperin 
(Naxos). Gravou com a Orquestra de 
Câmara da Basileia para a Deutsche 
Harmonia Mundi e Sony BMG. Dirige o 
English Concert e o flautista (bisel) Maurice 
Steger num disco de concertos de Corelli 
para a Harmonia Mundi.
Os seus compromissos actuais incluem Saul 
(Glyndebourne on Tour), King Arthur 
(Opernhaus Zurich) e colaborações com a 
Orchestra of the Age of Enlightenment, 
English Concert, London Handel Players, 
Hallé, Handel and Haydn Society e St Paul 
Chamber Orchestra (EUA), além das 
presenças na Casa da Música no Porto e 
Festivais Händel de Londres e Göttingen.

Laurence Cummings maestro titular
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
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O Coro Casa da Música propõe‑se 
percorrer obras‑primas emblemáticas da 
música coral ao longo de doze concertos. 
Sob a direcção do seu maestro titular, Paul 
Hillier, o nome mais premiado da direcção 
coral a nível internacional da actualidade, 
apresenta As Vésperas de Rachmaninoff, 
um concerto inteiramente dedicado 
à música de Lopes‑Graça, as deliciosas 
Valsas de Amor de Brahms, acompanhadas 
por piano a quatro mãos, e um programa 
com grandes tesouros da música 
coral ortodoxa.
O maestro Kaspars Putniņš, nome 
incontornável na direcção coral do norte 
da Europa e da discografia internacional, 
dirige uma obra maior da compositora russa 
Sofia Gubaidulina, Cântico do Sol, num 
concerto extremamente original e que conta 
com obras célebres de Bach e Brahms. 
Para além da pureza e harmonia das vozes 
a cappella, o Coro Casa da Música 
proporciona‑lhe a grandeza das obras 
corais sinfónicas. Em Ano Rússia 
na programação da Casa da Música, 
surpreenda‑se com a magnitude 
da Cantata de Prokofieff ou de Sinfonias 
de Chostakovitch que encerram com 
majestosos corais. Na companhia 

da Orquestra Sinfónica, o Coro dá‑lhe ainda 
a ouvir a mais conhecida oratória de Haydn 
e aquela que é uma das mais espectaculares 
narrativas bíblicas da história da música, 
A Criação. 
Os ambientes profundamente meditativos 
das obras corais de Schnittke, 
nomeadamente do seu Requiem que marca 
os concertos de Páscoa da Casa da Música, 
e o contraste com o estilo exuberante e 
virtuosos da escrita vocal de Scarlatti, com 
que o Coro Casa da Música celebra o Natal 
na companhia da Orquestra Barroca, 
completam um ano de música 
extraordinária. 

Coro Casa da Música

ASSINATURA  
Coro Casa da Música

12 CONCERTOS
€ 84  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 63
Preço por concerto em 
Assinatura € 7 · Amigo € 5,25
Desconto 50%

CONCERTOS EM ASSINATURA

16 Jan  REMIX + CORO  Inspiração Clássica   pág. 83
17 Jan     As Vésperas de Rachmaninoff  pág. 84
22 Mar  REMIX + CORO   Requiem    pág. 130
10 Abr     Canções de Lopes‑Graça  pág. 145
23 Abr  SINFÓNICA + CORO   Cantata para a Revolução  pág. 160
29 Abr  SINFÓNICA + REMIX + CORO  Sinfonia para a Revolução  pág. 164
01 Mai SINFÓNICA + REMIX + CORO  1º de Maio    pág. 168
12 Jun     Cântico do Sol   pág. 204
23 Out     Valsas de amor   pág. 268
13 Nov     Potências celestiais   pág. 285
19 Nov  SINFÓNICA + CORO   A Criação de Haydn   pág. 287
23 Dez  BARROCA + CORO   Santíssimo Natal   pág. 312
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Paul Hillier maestro titular
CORO CASA DA MÚSICA

Paul Hillier, Director Fundador do Hilliard 
Ensemble e do Theatre of Voices, é 
reconhecido pela versatilidade de uma 
carreira que passa pelo canto, a direcção, 
a composição e a musicologia. É um 
divulgador da música de Steve Reich e Arvo 
Pärt. As suas mais de 150 gravações 
em CD incluem sete recitais a solo e foram 
aclamadas em todo o mundo, conquistando 
numerosos prémios. Recebeu um Grammy 
Award por Da Pacem de Arvo Pärt (Melhor 
Gravação Coral) com o Coro de Câmara 
Filarmónico da Estónia, e outro por The 
Little Match Girl Passion de David Lang com 
o Theatre of Voices e o Ars Nova 
Copenhagen (Harmonia Mundi). Foi Maestro 
Titular do Coro de Câmara Filarmónico da 
Estónia (2001‑2007) e é Titular do Ars Nova 
Copenhagen desde 2003. Em 2008 
tornou‑se Maestro Titular do Coro de 
Câmara Nacional da Irlanda e em 2009 
assumiu o mesmo cargo no Coro Casa 
da Música.
Colabora regularmente com os principais 
coros de câmara europeus – Rádios 
Dinamarquesa, NDR e Berlim, Coro 
de Câmara de Houston e Coro de Câmara 
Filarmónico da Estónia, bem como com 
grandes orquestras de todo o mundo. 
Os seus compromissos recentes 
levaram‑no a festivais como o Internacional 
de Bergen, RheinVokal, Musikfest Berlim, 
BBC Proms, Edimburgo e Festival de Artes 
de Hong Kong, actuando também na Ópera 
Real Dinamarquesa. Trabalhou com artistas 

como Kronos Quartet, Peter Sellars, Bobbie 
McFerrin, Tim Rushton e Richard Alston.
Nesta temporada, dirige o Coro da Rádio 
NDR, CCFE, Ars Nova Kopenhagen, Coro 
de Câmara da Irlanda, Coro Casa da Música 
e Theatre of Voices.
Paul Hillier nasceu em Dorchester e estudou 
na Guildhall School of Music and Drama 
em Londres. Ensinou na Universidade da 
Califórnia (Santa Cruz e Davis) e foi Director 
do Early Music Institute na Universidade 
de Indiana entre 1996 e 2003. Os seus livros 
sobre Arvo Pärt e Steve Reich, juntamente 
com numerosas antologias de música coral, 
são publicados pela Oxford University Press. 
Em 2006 foi condecorado com a Ordem 
do Império Britânico pelos serviços 
prestados à música coral. Em 2013 foi 
nomeado Cavaleiro da Ordem 
de Dannebrog.
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Maravilhas da Música Russa 
NOVA ASSINATURA

ASSINATURA  
Maravilhas da Música Russa 

5 CONCERTOS
€ 50  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 37,5
Preço por concerto em 
Assinatura € 10 · Amigo € 7,5
Desconto 38%

ASSINATURA  
Ciclo Descobertas

12 CONCERTOS
€ 96  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 72
Preço por concerto em 
Assinatura € 8 · Amigo € 6
Desconto 47%

Ciclo Descobertas  
NOVA ASSINATURA

O Ciclo Descobertas dá ‑lhe a conhecer uma 
criteriosa selecção de obras raramente 
apresentadas em público e que são o alvo 
de interpretações de solistas e maestros 
de renome internacional numa assinatura 
transversal a diversos géneros musicais. 
O grande violinista austríaco Benjamin 
Schmid toca o Concerto à memória de um 
anjo de Alban Berg na companhia 
da Sinfónica. O seu compatriota Markus 
Hinterhäuser apresenta a integral 
das Sonatas para piano a solo de Galina 
Ustvolskaya, uma das vozes mais 
expressivas do século XX russo. Nomes 
consagrados da música portuguesa dão 
a ouvir obras recentes dos seus catálogos 
num concerto da Sinfónica com o Quarteto 
de Cordas de Matosinhos e a pianista 
Mei Yi Foo. Uma sinfonia de juventude de 
Rachmaninoff dá prova da verve melódica 
do compositor num concerto em que 
o maestro Pedro Neves dirige também 
as primeiras sinfonias de Prokofieff 
e Schnittke. A Orquestra Sinfónica dedica 
um programa à Segunda Escola de Viena, 
dirigido por Brad Lubman, e um outro à 
música em tempo de guerra, ao qual se junta 

o Coro Sinfónico Casa da Música, incluindo 
em ambos obras ‑primas da História da 
Música. A última sinfonia de Prokofieff coroa 
um programa com obras dos compositores 
suíços Sándor Veress e Heinz Holliger, 
dando ‑se este último a conhecer na sua 
qualidade de maestro e oboísta 
na companhia do Remix Ensemble. 
O Coro Casa da Música celebra o Verão 
com o Cântico do Sol de Sofia Gubaidulina, 
num concerto que inclui a interpretação 
de uma Suite para violoncelo a solo de Bach 
e obras corais de Brahms. Descobrir 
as transcrições orquestrais de originais 
de Bach para cravo e órgão sobejamente 
conhecidos é a proposta da Sinfónica, 
que apresenta, ainda, a estreia nacional do 
Concerto para violino de Holliger, 
interpretado pelo aclamado violinista 
Thomas Zehetmair sob a direcção 
do próprio compositor. Nos fascinantes 
momentos de descoberta que sempre 
constituem as estreias de novas obras, 
merece ainda destaque o Concerto para 
acordeão de Georges Aperghis, Compositor 
em Residência 2016, num programa com 
o lendário Poema do êxtase de Scriabin. 

O enormíssimo legado da música russa tem 
verdadeiras maravilhas criadas ao longo 
de vários séculos e que surgem agora 
reunidas numa assinatura especialmente 
concebida para celebrar o Ano Rússia, país 
tema na programação da Casa da Música.
No domínio da música sacra, o Coro Casa 
da Música interpreta a obra mais célebre 
da tradição ortodoxa, As Vésperas de 
Rachmaninoff, sob a direcção do grande 
especialista Paul Hillier, juntando ‑se depois 
ao Remix Ensemble para celebrar a Páscoa 
com o expressivo Requiem de Schnittke, 
desta feita sob a direcção de Olari Elts.
O pianista Boris Berezovsky, vencedor do 
Concurso Tchaikovski e um dos intérpretes 
mais aclamados do mundo, brinda ‑nos 
com obras célebres de Tchaikovski 
e o virtuosismo de Stravinski numa peça de 
dificuldade transcendente, Petruchka. 
A Orquestra Barroca Casa da Música 
leva ‑nos ao encontro da música na corte 
de São Petersburgo no tempo de Catarina II, 
A Grande, num programa extremamente 
apelativo e que conta com o aclamado 
nome do violino barroco Dmitri Sinkovsky, 
naquela que é a sua estreia no Porto. 

Este fabuloso percurso pelas Maravilhas 
da Música Russa termina com obras tão 
célebres quanto as Danças Polovtsianas 
de Borodin, o Capricho Espanhol de 
Rimski ‑Korsakoff e Uma noite no Monte 
Calvo, de Mussorgski, num programa 
que conta ainda com a voz do baixo Alexei 
Tanovitski. Venha descobrir os tesouros 
que aguardam por si nesta assinatura.  

CONCERTOS EM ASSINATURA

23 Jan  SINFÓNICA   Portugal XXI  pág. 88
27 Fev  SINFÓNICA   Postais de Viena  pág. 113
12 Mar  SINFÓNICA   Um violino em Viena  pág. 121
30 Abr  CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP Markus Hinterhäuser   pág. 166
14 Mai  SINFÓNICA   Primeiras Sinfonias  pág. 181
28 Mai  SINFÓNICA   Música em tempo de guerra pág. 191
12 Jun  CORO   Cântico do Sol  pág. 204
18 Jun  SINFÓNICA   A última sinfonia  pág. 207
21 Jun  REMIX   Grandes solistas  pág. 210
24 Set  SINFÓNICA   Transcrições  pág. 249
22 Out  SINFÓNICA   Êxtase Sinfónico  pág. 266
05 Nov  SINFÓNICA   Descobrir Holliger  pág. 275

CONCERTOS EM ASSINATURA

17 Jan CORO   As Vésperas de Rachmaninoff  pág. 84
22 Mar  REMIX + CORO   Requiem    pág. 130
29 Mai  CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP Boris Berezovsky   pág. 193
26 Jun  BARROCA   Na corte de Catarina, a Grande  pág. 216
25 Nov  SINFÓNICA   Alma Russa   pág. 291
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Integral das Sinfonias de Prokofieff 
NOVA ASSINATURA

Integral dos Concertos para piano de Rachmaninoff 
NOVA ASSINATURA

ASSINATURA  
Integral dos Concertos para 
piano de Rachmaninoff

4 CONCERTOS
€ 48  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 36
Preço por concerto em 
Assinatura € 12 · Amigo € 9
Desconto 37%

ASSINATURA  
Integral das Sinfonias 
de Prokofieff

7 CONCERTOS
€ 77 
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 57,75
Preço por concerto em 
Assinatura € 11 · Amigo € 8,25
Desconto 42%

As sete sinfonias e uma obra imensa, que 
passa pelas peças sinfónicas e 
concertantes, os bailados e as óperas, 
fazem de Prokofieff um nome maior 
da primeira metade do século XX. Em sete 
concertos, a Orquestra Sinfónica 
conduz ‑nos por sinfonias que são também 
o reflexo do trajecto do compositor, desde 
as suas temporadas por terras americanas 
e francesas até ao regresso à União 
Soviética. A Primeira Sinfonia, plena de bom  
humor nos seus contornos neoclássicos; 
os anos de Paris com sinfonias que se ligam 
intimamente às óperas e bailados que 
escreveu nos anos 20, e a homenagem ao 
Expressionismo; as sinfonias patrióticas, 
escritas no rescaldo da Segunda Guerra 
Mundial, quando Prokofieff é já o compositor 
oficial do regime estalinista; e a nostálgica 
última sinfonia, composta apenas um ano 
antes da sua morte, depois de ser acusado 
de formalismo anti democrático.

Para esta viagem intensa por alguma 
da melhor música do século XX, que inclui 
ainda a estreia de encomendas ao 
Jovem Compositor em Residência e a 
Gabriel Prokofiev, neto de Sergei Prokofieff, 
além de obras de Rachmaninoff, Schnittke, 
Mendelssohn e Elgar, contamos com a 
direcção de grandes maestros convidados: 
Kirill Karabits, um reconhecido especialista 
na música de Prokofieff; Rossen Milanov, 
que tem estreado obras de Gabriel 
Prokofiev; e ainda convidados já regulares 
da Orquestra, como Michael Sanderling, 
Stefan Blunier e Pedro Neves, além do seu 
titular Baldur Brönnimann.

 

Marcos incontornáveis do repertório 
concertante, conhecidos pelo virtuosismo 
transcendente e pela arrebatadora 
expressão de emoções, os Concertos para 
piano de Rachmaninoff estão entre os 
favoritos do grande público. Em 2016, Ano 
Rússia na programação, a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música 
apresenta a Integral dos Concertos de 
Rachmaninoff na interpretação da mais 
jovem geração de pianistas portugueses 
com créditos firmados internacionalmente. 
João Bettencourt da Câmara abre a série 
com o Segundo Concerto num programa 
dedicado a bandas sonoras do cinema 
americano. Segue ‑se o Concerto nº 1 
na interpretação de João Xavier, discípulo 
da lendária Elisso Virsaladze no 
Conservatório Tchaikovski de Moscovo, 
numa noite de música russa que inclui 
os célebres Quadros de uma exposição 
de Moussorgski. Cabe a Rafael Kyrychenko, 
discípulo de Maria João Pires em Bruxelas, 
interpretar o mítico Rach 3, considerado por 

muitos pianistas como o maior cavalo de 
batalha do repertório concertante. Raúl 
da Costa encerra a série com o último 
Concerto para piano e orquestra de 
Rachmaninoff. Esta integral, apresentada 
pela primeira vez na Casa da Música, conta 
com a direcção de Takuo Yuasa, Joseph 
Swensen, Martin André e Stefan Blunier, 
maestros reconhecidos do panorama 
internacional.

CONCERTOS EM ASSINATURA

29 Jan  Da Rússia, com amor   pág. 92
08 Abr  Um DJ na Orquestra   pág. 142
14 Mai  Primeiras Sinfonias   pág. 181
18 Jun  A última sinfonia   pág. 207
01 Jul  Concerto de Suggia   pág. 220
29 Jul  A família Prokofieff   pág. 232
09 Dez  Rachmaninoff e Prokofieff  pág. 298

CONCERTOS EM ASSINATURA

19 Fev  Música no cinema americano  pág. 110
18 Mar  Quadros russos   pág. 125
07 Out  Rach 3    pág. 232
09 Dez  Rachmaninoff e Prokofieff  pág. 257
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No ano em que o país tema da programação 
da Casa da Música é a Rússia, os 
representantes da grande tradição da 
Escola Russa não podiam deixar de estar 
presentes no Ciclo Piano Fundação EDP, 
caracterizando diferentes gerações da mais 
aclamada linhagem de pianistas da 
actualidade. De entre os notáveis premiados 
do Concurso Tchaikovski de Moscovo estão 
presentes o mais jovem vencedor de 
sempre, Grigory Sokolov, e o virtuoso que 
conquistou a Medalha de Ouro em 1990, 
Boris Berezovsky. Aluna do lendário 
Heinrich Neuhaus, também laureada 
do Concurso Tchaikovski, Elisso Virsaladze 
é outra das figuras de cartaz deste 
legado russo.
Da nova geração de pianistas que após 
estudarem em Moscovo conquistaram 
prestigiados e disputados concursos 
internacionais, estreiam‑se a solo na Casa 
da Música os ucranianos Vadym 
Kholodenko e Alexander Romanovsky, 
trazendo nas respectivas bagagens 
os primeiros prémios dos concursos 
Van Cliburn e Busoni e contratos exclusivos 
com grandes editoras internacionais. 
O jovem pianista portuense Nuno Ventura 
de Sousa é ele próprio discípulo de um 

dos grandes mestres russos dos nossos 
dias, o pianista Vladimir Viardo, fazendo 
a sua estreia no Ciclo de Piano.
Dos EUA chegam pela primeira vez a 
Portugal as irmãs Naughton, as gémeas que 
tomaram as plataformas de concerto de 
rompante com prodigiosos recitais a quatro 
mãos. E trazem consigo um dos tesouros 
do repertório russo, a Suite do Quebra‑
‑Nozes de Tchaikovski. A estreia a solo 
do pianista austríaco Markus Hinterhäuser 
em Portugal assinala o 10º aniversário da 
morte da grande compositora russa Galina 
Ustvolskaya numa oportunidade única 
para escutar a integral das Sonatas para 
piano. Quem encerra o Ciclo de Piano 
é Pedro Burmester, também ele discípulo 
de grandes professores russos, 
interpretando obras favoritas de Bach, 
Beethoven e Liszt.

Ciclo Piano Fundação EDP Ciclo Jazz

O Ciclo Jazz atravessa várias gerações 
de artistas que não deixam esta música 
estagnar em nenhuma paragem do 
seu percurso, alimentando‑a sempre com 
a máxima originalidade e a descoberta 
de novos caminhos criativos.
Começando pelos históricos, teremos 
a oportunidade de ouvir a sonoridade 
clássica de Ramsey Lewis, um pianista que 
atingiu o topo da popularidade nos anos 
60 e 70, entre o rhythm and blues e a soul, 
e que lança um novo olhar sobre essa fase 
da sua carreira. Movimento central 
na evolução do jazz foi a fusão, celebrizada 
por grupos como a Mahavishnu Orchestra, 
da qual fazia parte o baterista Billy Cobham. 
Já assinou mais de três dezenas de discos 
e influenciou inúmeros bateristas de jazz. 
Outro baterista histórico que nos visita 
em 2016 é Jack DeJohnette, surpreendendo 
com uma noite de piano solo, o outro 
instrumento a que se dedica, embora mais 
longe dos olhares do público. O célebre 
saxofonista Branford Marsalis traz o seu 
quarteto já com 30 anos de rodagem, 
conhecido pela comunicação quase 
telepática entre os seus membros. 
Apresenta‑se por cá com o cantor 
multipremiado Kurt Elling, o grande crooner 
do nosso tempo.

A Orquestra Jazz de Matosinhos não deixa 
de marcar a presença habitual neste ciclo, 
contando com dois convidados especiais.
Às terças‑feiras ao fim da tarde, a aposta 
faz‑se nos novos valores do jazz, entre eles 
vários compositores/solistas que, apesar 
da juventude, já coleccionam provas dadas 
nos circuitos nacionais. É o caso do quarteto 
que junta os portugueses João Hasselberg, 
Luís Figueiredo e Joel Silva ao guitarrista 
holandês Reinier Baas. Ou do projecto 
em octeto do saxofonista Desidério Lázaro. 
É também nas novas tendências do jazz 
que se centra o festival Spring ON!, com 
os mais inesperados cruzamentos 
entre as músicas urbanas e as linguagens 
da improvisação. Regressa também o 
Outono em Jazz, com propostas aliciantes 
procurando revelar a melhor música que 
se faz sob a capa abrangente deste género, 
com nomes consagrados e novos valores.

ASSINATURA  
Ciclo Jazz

5 CONCERTOS
€ 55 
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 41,25
Preço por concerto em 
Assinatura € 11 · Amigo € 8,25
Desconto 35%

ASSINATURA  
Ciclo Piano Fundação EDP

9 CONCERTOS
€ 117  
CARTÃO AMIGO 2016 
(-25%) € 87,75
Preço por concerto em 
Assinatura € 13 · Amigo € 9,75
Desconto 40%

CONCERTOS EM ASSINATURA

12 Jan  Nuno Ventura de Sousa  pág. 74
06 Fev  Vadym Kholodenko   pág. 98
08 Mar  Grigory Sokolov   pág. 119
12 Abr  Alexander Romanovsky  pág. 146
30 Abr  Markus Hinterhäuser   pág. 166
29 Mai  Boris Berezovsky   pág. 193
25 Set  Elisso Virsaladze   pág. 250
22 Nov  Christina e Michelle Naughton  pág. 290
17 Dez  Pedro Burmester   pág. 310

CONCERTOS EM ASSINATURA

03 Fev  Ramsey Lewis Quartet     pág. 96
27 Mar  Billy Cobham Band      pág. 136
03 Mai  Jack DeJohnette      pág. 170
19 Jun  Orquestra Jazz de Matosinhos & Convidado   pág. 208
24 Jul  Branford Marsalis Quartet with special guest Kurt Elling   pág. 231
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Fundação EDP



A música de câmara é protagonista dos fins 
de tarde às terças‑feiras na Casa da Música. 
Quarteto de Cordas de Matosinhos, 
QuadQuartet, Trompas Lusas ou Arte Music 
Ensemble são apenas alguns dos 
agrupamentos que pisam o palco da Sala 2, 
apresentando obras em estreia e os 
clássicos das formações de câmara. 
Mas não só de música clássica erudita se 
preenche o entardecer das terças‑feiras. 
As diferentes abordagens ao jazz fazem‑se 
ouvir por Reinier Baas/João Hasselberg/
Luís Figueiredo/Joel Silva, Gonçalo Marques 
Quarteto, Desidério Lázaro e Esmae Big 
Band. Rente ao universo jazzístico voa ainda 
o Duo XL, com o vibrafonista convidado 
Jeffery Davis, num concerto que promete 
levar‑nos por diferentes mundos sonoros.
Os vencedores do Prémio Jovens Músicos 
apresentam‑se durante o ano em recitais 
a solo ou música de câmara, com programas 
que demonstram todas as possibilidades 
e facetas dos seus instrumentos. 
O Folefest regressa à Casa da Música, 
elencando a mais recente geração 

de acordeonistas premiados em Portugal 
e dando mostra da diversidade de 
formações e do fascinante repertório 
do acordeão. 
Os novos valores do fado materializam‑se 
nas vozes de Liana e Adriana Moreira, 
artistas que se têm vindo a destacar no 
género considerado Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.
A guitarra portuguesa ganha diferentes 
sonoridades pelas mãos de Ricardo Gordo, 
que cruza a linguagem da música tradicional 
portuguesa com as cores do norte de África 
e do Oriente, e de Micael Sendas, um jovem 
que integra a novíssima geração de 
guitarristas e é presença assídua, como 
convidado, em concertos de fadistas 
de renome. 

A assinatura combina 6 concertos à sua 
escolha e proporciona‑lhe ainda um jantar 
no restaurante a um preço especial de 
€ 17,5.

ASSINATURA  
Terças Fim de Tarde

6 CONCERTOS (À SUA 
ESCOLHA)
€ 36  
CARTÃO AMIGO 2016 (-25%) 
€ 27
Preço por concerto em 
Assinatura € 6 · Amigo € 4,5
Desconto 25%

Terças Fim de Tarde 
NOVA ASSINATURA

5 75 6

19 Jan  Duo XL
26 Jan  Trompas Lusas
02 Fev  Henrique Portovedo
16 Fev  Prémio Jovens Músicos/Antena 2
23 Fev  Liana
01 Mar  Daniel Cunha
15 Mar   Reinier Baas/João Hasselberg/Luís Figueiredo/

Joel Silva
29 Mar  Arte Music Ensemble 
05 Abr  Prémio Jovens Músicos/Antena 2
19 Abr  Arte Music Ensemble
03 Mai  José de Eça
17 Mai  Quarteto de Cordas de Matosinhos
24 Mai  QuadQuartet
07 Jun  Arte Music Ensemble
14 Jun Ricardo Gordo

12 Jul  Gonçalo Marques Quarteto 
19 Jul  Folefest
20 Set  Prémio Santa Cecília
27 Set  Arte Music Ensemble
04 Out  Prémio Jovens Músicos/Antena 2
11 Out  Micael Gomes
18 Out  Quarteto de Cordas de Matosinhos
25 Out  Desidério Lázaro 
08 Nov  Adriana Moreira
29 Nov  Arte Music Ensemble
13 Dez  ESMAE Big Band
20 Dez   Prémio Conservatório de Música do Porto/ 

Casa da Música
27 Dez  Quarteto de Cordas de Matosinhos



Ciclo Descobertas

Assinatura € 96
Desconto 47%
Cartão de Amigo (‑25%) € 72

Ciclo Piano Fundação EDP

Assinatura € 117
Desconto 40%
Cartão de Amigo (‑25%) € 87,75

Sinfónica 
Série Clássica

Assinatura € 160
Desconto 47%
Cartão de Amigo (‑25%) € 120

Ciclo Jazz

Assinatura € 55
Desconto 35%
Cartão de Amigo (‑25%) € 41,25

Sinfónica
Fora de Série

Assinatura € 126 
Desconto 52%
Cartão de Amigo (‑25%) € 94,5

Prokofieff

Assinatura € 77
Desconto 42%
Cartão de Amigo (‑25%) € 57,75

Sinfónica
Temporada

Assinatura € 336
Desconto 56%
Cartão de Amigo (‑25%) € 252

Rachmaninoff

Assinatura € 48
Desconto 37%
Cartão de Amigo (‑25%) € 36

Remix Ensemble

Assinatura € 63
Desconto 46%
Cartão de Amigo (‑25%) € 47,25

Maravilhas da  
Música Russa

Assinatura € 50
Desconto 38%
Cartão de Amigo (‑25%) € 37,5

Coro

Assinatura € 84
Desconto 50%
Cartão de Amigo (‑25%) € 63

Terças
Fim de Tarde

Assinatura € 36
Desconto 25%
Cartão de Amigo (‑25%) € 27

Barroca

Assinatura € 54
Desconto 40%
Cartão de Amigo (‑25%) € 40,5

Assinaturas 
2016
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Artista em Residência

Heinz Holliger nasceu em Langenthal 
(Suíça) em 1939. Começou os estudos 
de oboé e composição no Conservatório 
de Berna, prosseguindo‑os em Paris 
com Yvonne Lefébure (piano) e Pierre 
Pierlot (oboé). Entre 1961 e 63 estudou 
composição com Pierre Boulez na 
Academia de Música da Basileia. Depois 
de ganhar primeiros prémios em concursos 
internacionais, (Genebra 1959, ARD 1961), 
começou a apresentar‑se 
internacionalmente como oboísta. 
Compositores como Henze, Penderecki, 
Ligeti, Carter, Lutoslawski, Stockhausen 
e Berio escreveram obras especialmente 
para si.
A obra de Heinz Holliger cobre todos os 
géneros, incluindo música cénica, 
orquestral, de câmara e vocal. As suas 
composições testemunham uma procura 
incansável dos limites do som e da 
linguagem, e o fascínio pela vida e obra 
de artistas ou poetas. É o caso de obras 
como Scardanelli Cycle (1975‑85), na qual 
transforma poemas de Friedrich Hölderlin 
num ciclo com diferentes instrumentações, 
e que mereceu o Prémio Abbiati da Bienal 
de Veneza em 1995. Em Gesänge der 
Frühe (1988) combina poemas de Hölderlin 
com música de Schumann, explorando 
noutras obras a poesia de Georg Trakl, 
Nelly Sachs e Christian Morgenstern. 
Escreveu a ópera Schneewittchen, estreada 
na Ópera de Zurique em 1998, cuja gravação 
para a ECM ganhou um Grammy Award 
em 2002. Com base em textos de Samuel 
Beckett, compôs três curtas obras 
cénicas: Come and go (1976/77), NotI 
(1978‑80) e What Where (1988).

As composições de Holliger fazem 
frequentemente referência a biografias 
ou obras literárias: o Concerto “Hommage 
à Louis Soutter” para violino e orquestra 
(1993‑95/2002) é um retrato da vida 
do pintor suíço; Siebengesang (1966/67) 
para oboé, orquestra, cantores e 
amplificador incorpora um poema de Georg 
Trakl. Escreveu ainda um conjunto alargado 
de obras de música de câmara, incluindo 
dois quartetos de cordas, e obras a solo 
para praticamente todos os instrumentos.
Heinz Holliger foi galardoado com inúmeros 
prémios: Prémio de Música de Frankfurt 
1988, Prémio de Música Ernst von Siemens 
1991 e Prémio de Composição da Fondation 
Prince Pierre do Mónaco pela obra  
(S)irató em 1994, entre outros. Recebeu 
o Prémio do Festival de Zurique em 2007 
(o primeiro ano em que este foi atribuído) 
e o Rheingau Musikpreis em 2008. Foi 
Compositor em Residência na Orchestre 
de la Suisse Romande e Festival 
Internacional de Música de Lucerna. 
Em 2003, a Cité de la Musique em Paris 
homenageou‑o com uma semana 
de concertos em que participou como 
compositor, maestro e oboísta. Dedica 
especial atenção à interpretação de nova 
música em projectos como Basler 
Musikforum, que co‑fundou em 1987, Junge 
Deutsche Philharmonie e Ensemble Modern, 
com os quais colabora.

Heinz Holliger (Suíça, 1939)
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Compositor em Residência Artista em Associação

Gabriel Prokofiev nasceu em Londres, 
em 1975, e é compositor, produtor, DJ 
e fundador da editora e clube Nonclassical. 
Destacou ‑se com a sua nova abordagem 
à música erudita no Reino Unido, no início 
do século XXI, compondo música que 
assume e ao mesmo tempo desafia as 
tradições clássicas ocidentais. O seu 
Concerto para gira ‑discos foi interpretado 
nos BBC Proms em Agosto de 2011, com 
a aclamação da crítica e transmissão 
televisiva pela BBC2, sob a direcção 
de Vladimir Jurowski, tendo como solista 
o campeão do mundo DJ Switch. Entre 
as suas obras recentes inclui ‑se uma 
remistura orquestral poli estilística da Nona 
Sinfonia de Beethoven, encomendada 
por John Axelrod e pela Orchestre National 
des Pays de la Loire (França), que em 2011 
esgotou salas de concerto em Angers 
e Nantes; o seu 3º Quarteto de cordas 
estreado pelo Ruysdael Kwartet no Wigmore 
Hall em 2010; import/export, uma suite de 
percussão para “global junk”, interpretada 
em digressões no Reino Unido e nos EUA 
pelo Powerplant de Joby Burgess; e um 
conjunto de obras para piano solo gravado 
pelo virtuoso russo GéNIA.
Para o som peculiar de Gabriel Prokofiev 
contribui o seu percurso como produtor 
de discos de hip  hop, grime e electro, bem 
como a sua ligação anterior à música 
electroacústica nas Universidades de York 
e Birmingham, que lhe garantiram 
o reconhecimento com uma Residência 
no prestigiante Concurso Internacional 
de Música Electroacústica de Bourges 
em 1998.

O compositor Georges Aperghis nasceu 
em Atenas, em 1945, e vive em Paris desde 
1963. Em 1971 compôs a sua primeira obra 
de teatro musical, La tragique histoire du 
nécromancien Hiéronimo et de son miroir, 
que está na origem de grande parte das 
suas investigações futuras no âmbito das 
relações entre música e texto. Assim, tomou 
parte na grande aventura do teatro musical 
que começou em França com o Festival 
d’Avignon.
Em 1976, com a fundação do ATEM (Atelier 
Théâtre et Musique), reinventa a sua 
abordagem à composição com uma nova 
forma artística inspirada na vida quotidiana 
e em questões sociais transpostas 
frequentemente para um mundo absurdo 
e poético, no qual músicos, cantores, 
actores e artistas multimédia se encontram 
em igualdade de circunstâncias (La 
bouteille à la mer, 1976; Conversations, 1985; 
Sextuor, 1993; Commentaires, 1996). 
Depois de deixar o ATEM, em 1997, escreveu 
as peças de teatro musical Machinations, 
2000; Paysage sous surveillance, 2002; Le 
petit chaperon rouge, 2003; Luna Park, 2011.
O seu catálogo inclui um largo conjunto 
de obras para instrumento ou voz solo (entre 
as quais a obra‑prima Récitations, 1978), 
música de câmara e ópera. Compôs sete 
óperas, incluindo Pandemonium (1973), 
Liebestod (1981), Tristes tropiques (1996) 
e Les Boulingrin (2010). Baseando‑se 
em autores como Heiner Müller, Ésquilo 
ou Adolf Wölfli, muitas das obras de 
Aperghis ilustram a liberdade com que 
aborda as classificações e géneros, 
desafiando frequentemente aspectos 
relacionados com drama, interpretação 
e encenação.

No que respeita a obras mais recentes, 
destaca ‑se nova música para uma 
produção em bailado de Sonho de uma 
Noite de Verão com coreografia de Cathy 
Marston para a temporada de Inverno 
do Ballet de Berna na Suíça, e um Concerto 
para bombo e orquestra estreado pela 
Sinfónica de Princeton em 2012 e, no Reino 
Unido, pela London Contemporary 
Orchestra – Roundhouse.

Compositor prolífico de imaginação 
infindável, Georges Aperghis tem construído 
uma obra muito pessoal, com raízes na 
tradição mas igualmente livres de 
constrangimentos institucionais. Abrindo 
horizontes inesperados de vitalidade 
e conforto aos seus intérpretes, reconcilia 
com mestria as vertentes sonoras e visuais, 
enquanto aflora temas que fazem parte 
das faces trágicas ou cómicas do 
seu tempo.
Em 2011, Georges Aperghis recebeu 
o Prémio Mauricio Kagel.

Gabriel Prokofiev (Reino Unido, 1975)Georges Aperghis (Grécia, 1945)
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Artista em Associação “À Volta do Barroco” Jovem Compositor em Residência

O repertório de Alina Ibragimova estende ‑se 
desde o período Barroco às encomendas de 
novas obras, tanto em instrumentos 
modernos como antigos. Tem trabalhado 
com orquestras como a Sinfónica 
de Londres, Orquestra da Konzerthaus 
de Berlim, Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremen, Sinfónica WDR de Colónia, 
Sinfónica da Rádio de Estugarda, 
Filarmónica da Radio France, Orquestra 
do Teatro Mariinski, Sinfónica de Seattle, 
Philharmonia, Orchestra of the Age 
of Enlightenment, Hallé e todas as 
orquestras da BBC. A sua agenda de 
concertos inclui estreias com a Orquestra 
de Filadélfia, Orquestra de Cleveland, 
Sinfónica de Montréal, Filarmónica Nacional 
Húngara, Sinfónica de Bamberg, Orquestra 
de Câmara Escocesa e uma digressão 
à Austrália apresentando o Concerto para 
violino de Sibelius. Fez digressões como 
solista e maestrina à frente de 
agrupamentos como Kremerata Baltica, 
Britten Sinfonia, Academy of Ancient Music 
e Orquestra de Câmara Australiana.
A solo, em música de câmara e com 
o seu parceiro regular de recital Cédric 
Tiberghien, tem ‑se apresentado em salas 
como Wigmore Hall, Concertgebouw, 
Mozarteum, Musikverein, Carnegie Hall, 
Palais des Beaux Arts e Théâtre des 
Champs ‑Elysées, nos ciclos Vancouver 
Recital Series e San Francisco 
Performances e nos festivais de Salzburgo, 
Verbier, MDR Musiksommer, Manchester 
International, Lockenhaus e Aldeburgh. 

António Sá‑Dantas é licenciado em 
Composição pela Kunstuniversität de Graz, 
na classe de Beat Furrer. Em 2015 concluiu 
o curso de Direcção de Orquestra com 
Martin Sieghart, na mesma universidade. 
Também activo como maestro, neste 
momento dirigindo dois coros em Graz, tem 
um interesse de longa data pela música 
vocal, seja ela coral ou solista. Escreveu 
várias peças para coro, conquistando o 
segundo lugar no concurso de composição 
de música coral contemporânea Styria 
Cantat com a obra Cantos, estreada depois 
na Stefaniensaal em Graz onde foi cantada 
pelo CantAnima dirigido por Sebastian 
Meixner. O seu interesse pela ligação entre 
música e texto mostra‑se também noutro 
tipo de formações para as quais escreve, 
entre as quais flauta e soprano, guitarra 
e meio‑soprano e peças para voz solista. 
Trabalha com textos de várias fontes, desde 
Fernando Pessoa a Kandinsky, passando 
pelos seus próprios textos. Escreveu 
também peças para ensemble tais como 
fragmentos de luz quebrada (encomenda 
da OrchestrUtopica) e Introspectio, 
encomenda da Orquestra delle Nazioni – 
um projecto criado por Antonio Lizarraga 
com estudantes de música. Participou 
em vários projectos musicais, começando 
pelo festejo do 25º encontro de artistas 
no Mosteiro de St. Lambrecht, na Áustria em 
2009: projecto orientado por Klaus Lang 
que resultou na composição de uma missa 
que foi transmitida nacionalmente pela rádio 
(Ö1). Mais tarde trabalhou com a Diagonale 

Entre os recitais das próximas temporadas, 
inclui ‑se um ciclo da integral das sonatas 
de Mozart no Wigmore Hall e no Oji Hall 
de Tóquio, a estreia no Festival de Lucerna 
e recitais a solo de Bach no Park Avenue 
Armory em Nova Iorque, Auditório 
Gulbenkian em Lisboa, Auditório 
de Barcelona e Oji Hall.
Alina Ibragimova nasceu na Rússia, em 1985, 
e estudou na Escola Gnesin de Moscovo 
antes de se mudar para o Reino Unido 
em 1995, frequentando a Yehudi Menuhin 
School e o Royal College of Music. Foi 
membro do programa Kronberg Academy 
Masters. Natasha Boyarsky, Gordan 
Nikolitch e Christian Tetzlaff foram alguns 
dos seus professores.
Entre os prémios que recebeu incluem ‑se: 
Royal Philharmonic Society Young Artist 
Award 2010, Borletti ‑Buitoni Trust Award 
2008 e Classical BRIT Young Performer 
of the Year Award 2009. Integrou o 
programa BBC New Generation Artists 
Scheme 2005‑7. Grava para a Hyperion 
Records e toca um violino Anselmo Bellosio 
de ca. 1775 cedido gentilmente por Georg 
von Opel.

e o IEM (festival de filme moderno e Instituto 
de Música Electrónica, ambos em Graz) 
na sua primeira peça electrónica, criada 
para um filme de Barbara Huber intitulado 
AH. Em 2010 participou no curso 
de composição com Emmanuel Nunes 
na Fundação Gulbenkian, e no projecto 
Klangwege, sob orientação de Peter 
Ablinger, resultando na estreia da instalação 
Schall(platten)ballett na abertura do festival 
de música contemporânea Musikprotokoll.

Alina Ibragimova (Rússia, 1985) António Sá-Dantas (Portugal, 1989)
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DA ECHO

A Organização das Salas de Concerto Europeias (ECHO) é uma 

rede activa que reúne as principais salas de concerto na Europa 

com o objectivo de promover troca de experiência profissional 

entre os seus membros, partilha de reflexão e estabelecimento 

de parcerias estratégicas.

Todos os anos a ECHO nomeia um grupo de jovens artistas 

excepcionais que integram as suas Rising Stars. Aos artistas 

seleccionados é oferecida a oportunidade de se apresentarem 

em concerto nas principais salas da ECHO, com um programa 

da sua escolha.

A ECHO organiza regularmente reuniões e oportunidades de 

troca de experiência profissional, bem como seminários abertos 

a colegas de vários sectores profissionais europeus e de outras 

regiões do mundo.

Barbican Centre London

BOZAR Brussels

Casa da Música Porto

Festspielhaus Baden-Baden

Fundação Calouste Gulbenkian Lisboa

Het Concertgebouw Amsterdam

Kölner Philharmonie

Konzerthaus Dortmund

Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg

L'Auditori Barcelona

Megaron - The Athens Concert Hall

Musikverein Wien

Palace of Arts - Budapest

Palau de la Música Catalana

Philharmonie Luxembourg

Philharmonie de  Paris

Sage Gateshead

Stockholms Konserthus

Théâtre des Champs-Elysées Paris

Town Hall & Symphony Hall Birmingham

Wiener Konzerthaus

MEMBROS DA ECHO

6 7

Janeiro
Vasco Mendonça nova obra para orquestra  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música e Câmara 
Municipal de Matosinhos)

Fevereiro
Virgílio Melo nova obra para ensemble  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Junho
António Breintenfeld Sá-Dantas nova obra para orquestra  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Julho
Gabriel Prokofiev concerto para turntables e orquestra
(estreia mundial; encomenda Casa da Música e Bergen 
Filharmoniske Orkester)

Outubro
Georges Aperghis concerto para acordeão e orquestra  
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Bayerische 
Rundfunk “Musica Viva”)

Novembro
António Breintenfeld Sá-Dantas nova obra para ensemble 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Dezembro
Daniel Moreira nova obra para ensemble e comunidade 
amadora 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)

Casa da Música: Obras Encomendadas 
a estrear em 2016
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Sinfónica
FORA DE SÉRIE

Concerto de Ano Novo

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Martin André direcção musical 

Piotr Tchaikovski Valsa e Polonaise de Eugene Onegin 
Piotr Tchaikovski Valsa de A Bela Adormecida
Piotr Tchaikovski Valsa das flores de O Quebra ‑Nozes 
Nicolai Rimski ‑Korsakoff Polonaise de Noite de Natal
Dmitri Chostakovitch Valsa nº 2
Dmitri Chostakovitch Polca de A Idade do Ouro
–
Dmitri Chostakovitch Suite de bailado nº 1
Alexander Glazunov Valsas de concerto nº 1 e nº 2
Mikhail Glinka Valsa ‑fantasia
Mikhail Glinka Mazurca de Uma vida pelo Czar 
Aram Khatchaturian Suite de Masquerade

Poderão as valsas, polcas e mazurcas dos grandes mestres da música russa 
rivalizar com a dinastia Strauss e tomar de rompante o já tradicional concerto de 
Ano Novo? Na sua fama e popularidade não restam dúvidas que sim. Neste 
fabuloso programa estão representados os pesos pesados dos bailados russos, 
os trechos mais célebres de A Bela Adormecida e O Quebra ‑Nozes de 
Tchaikovski ou de A Idade do Ouro de Chostakovitch, a melhor música de cena de 
Khatchaturian, bem como de óperas célebres como Eugene Onegin. Um 
programa pleno de fantasia para celebrar 2016 e o Ano Rússia na Casa da Música.

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20 
Cartão BPI € 20

Mecenas Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

02 Jan Sábado
18:00 Sala Suggia 

Luís Carvalhoso direcção musical
Patrícia Silva coros

ORQUESTRA DE SOPROS E PERCUSSÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA 
DE COSTA CABRAL
James Barnes Abertura sinfónica 
Robert Janger Sinfonia Nobilissima 
Jan Van der Roost Puszta (Quatro danças ciganas)

ORQUESTRA SINFÓNICA DA ACADEMIA DE MÚSICA 
DE COSTA CABRAL E COROS
Ruth Kenward (arr. Daniel Martinho) Miracle Child 

A Academia de Música de Costa Cabral celebra a entrada no novo ano com 
obras de dois compositores norte‑americanos que se têm destacado na 
composição para orquestra de sopros e percussão, James Barnes e Robert 
Jager. De instrumentação brilhante e colorida, com ecos das Danças Eslavas de 
Dvořák ou das Rapsódias Húngaras de Liszt, Puszta é uma suite de quatro danças 
do compositor belga Jan Van der Roost, célebre pela composição de obras como 
Rikudim ou Firework. Com arranjo de Daniel Martinho, Miracle Child da 
compositora Ruth Kenward conta a história de uma família com um contratempo 
no dia de Natal… Conseguirão resolvê‑lo?

Promotor: Academia de Música de Costa Cabral

€ 6

03 Jan Domingo
18:00 Sala Suggia

Academia de Música de Costa Cabral
CONCERTO ESCOLAR
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“Ezgi Kutlu foi soberba a cantar e a 
actuar.” The Opera Critic Reviews

Uma noite na ópera italiana

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
David Parry direcção musical 
Ezgi Kutlu meio ‑soprano
Barry Banks tenor

Gioachino Rossini Abertura de Semiramide; “Que les destins prospères” de Le Comte 
Ory; “Cruda sorte” de L’italiana in Algeri; “Un soave non so che” de La Cenerentola
Vincenzo Bellini Abertura de Il pirata; “Se Romeo t’uccisi un figlio” de I Capuletti ed 
i Montecchi; “A te, o cara” de I puritani
Gioachino Rossini “Ombra del caro sposo… Vieni a giurar” de Ermione
–
Gaetano Donizetti “O mio Fernando” de La favorita; “Ah! mes amis” de La Fille 
du régiment
Amilcare Ponchielli “Dança das horas” e “Deh! Non turbare” de La gioconda
Gioachino Rossini “Di che son reo?” de Il viaggio a Reims

Uma gala de ópera com algumas das mais conhecidas árias de Rossini, 
Bellini e Donizetti dá‑nos a conhecer as prodigiosas vozes da meio‑soprano turca 
Ezgi Kutlu e do tenor norte‑americano Barry Banks, presenças regulares nos 
teatros líricos da Europa e América do Norte. A direcção está a cargo do britânico 
David Parry, fundador e director do Almeida Opera Festival e detentor 
de destacados prémios internacionais neste domínio. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2 
Cartão BPI € 15,2

08 Jan Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

“Laurence Cummings tornou-se um 
dos mais destacados especialistas 
da música barroca da sua geração, 
quer no teatro de ópera, quer na 
sala de concertos.” Star Tribune 

Concerto das Nações 

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical 
José Gomes fagote

J. S. Bach Sinfonia
Christoph Graupner Concerto para fagote em Dó menor 
Arcangelo Corelli Concerto grosso op.6 nº 11
–
G. F. Händel Concerto grosso op.6 nº 4
G. P. Telemann Les Nations

Na Suite Les Nations, Telemann fez desfilar turcos, suíços, moscovitas 
e portugueses numa viagem à Europa musical Setecentista. Recorrendo 
a figuras de retórica, esta peça surpreendente faz alusão ao imaginário 
das viagens em carruagens puxadas por cavalos e a um universo sonoro 
que, em alguns casos, procura reproduzir características nacionais.
Num programa que dá a conhecer um concerto para fagote extremamente 
expressivo de Graupner na interpretação de José Gomes, a Orquestra Barroca 
saúda o Ano Novo com uma Sinfonia de Bach alusiva ao tema, concertos 
célebres de Corelli e Händel, assinalando igualmente o Ano Rússia 
com a original homenagem de Telemann aos moscovitas. 

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

Mecenas Ciclo Barroco BPI

09 Jan Sábado
18:00 Sala Suggia

Barroca
CICLO BARROCO BPI
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Joseph Haydn Sonata em Si menor, Hob.XVI 32 
César Franck Prelúdio, Coral e Fuga op.21
Franz Liszt Valsa Mefisto nº 1
–
Fryderyk Chopin 12 Estudos op.25

Quando subir ao palco da Sala Suggia para abrir o Ciclo Piano Fundação EDP 
de 2016, o jovem portuense Nuno Ventura de Sousa, de 19 anos de idade, leva 
consigo a experiência adquirida nos mais de 30 concursos nacionais e 
internacionais que venceu. Enquanto aluno do Conservatório de Música do Porto, 
conquistou o Prémio Casa da Música em 2014 e foi também solista com 
a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música sob a direcção do maestro 
Günther Neuhold. 
A estudar com o reputado pianista Vladimir Viardo nos Estados Unidos, 
Nuno Ventura de Sousa é uma das promessas da nova geração de músicos 
portugueses. No seu repertório ecléctico destacam ‑se marcos do virtuosismo 
Romântico, tais como os Estudos de Chopin ou a Valsa Mefisto de Liszt.

€ 10
Cartão Amigo € 7,5
Jovem/Sénior € 8,5
Cartão Estudante € 8 
Cartão BPI € 8

12 Jan Terça
21:00 Sala Suggia

Nuno Ventura de Sousa
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

7 574

FUNDAÇÃO EDP, 
MEcENAs

 DO ciclO DE 
PiANO 

HÁ 10 ANOs
cOM A cAsA 
DA MÚsicA

fundacaoedp.pt
facebook.com/funcacaoedp

EDP PUB.indd   10 12/10/15   13:00



7 776

v

A primeira narrativa do ano convida-nos a descobrir 

a alma da música russa numa linha de programação 

que se estende ao longo do ano. A música tradicional 

transfigura-se na linguagem de Stravinski e dá corpo 

aos rituais pagãos que se dançam na Sagração 

da Primavera. As sonoridades perenes dos cantos 

ortodoxos dão corpo à mais célebre obra coral sacra 

da Rússia, as Vésperas de Rachmaninoff. A bruxa Baba 

Yaga, a mesma que em Março escutaremos nos 

fabulosos Quadros de uma exposição, habita o 

universo dos contos tradicionais sobrevoando a velha 

Rússia no seu almofariz, sendo aqui a personagem 

principal do teatro musical A rolha da garrafa do rei de 

onde?. O som da balalaika habita um concerto do 

Remix Ensemble com homenagens dos mestres russos 

ao Classicismo. A retrospectiva da obra de Schnittke, o 

mais importante compositor russo da segunda metade 

do século XX, tem início com uma das mais 

consagradas violinistas da actualidade. A Música 

Russa e o Ocidente é o tema escolhido para dar início 

ao 7º Curso Livre de História da Música. Músicas 

intemporais que revisitam as tradições ancestrais 

da Mãe Rússia. 

15–
17  J

AN

Abertura Oficial Ano Rússia
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“Ouvir Viviane Hagner a tocar violino 
é uma experiência encantadora.” 
Berliner Morgenpost

“Viviane Hagner, embriagante 
e extremamente segura.” The Times

Sagração Russa

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Viviane Hagner violino

Alfred Schnittke Concerto nº 4 para violino e orquestra
Igor Stravinski A Sagração da Primavera

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE I

A violinista Viviane Hagner estreou ‑se com orquestra sob a direcção de Zubin 
Mehta com apenas 13 anos de idade. Hoje em dia é acompanhada pelas grandes 
orquestras mundiais e senhora de um extenso e notável repertório. Escrito para 
o virtuoso Gidon Kremer e a Orquestra Filarmónica de Berlim, que estrearam 
a obra em 1984, o Concerto para violino nº 4 de Schnittke afirmou ‑se 
imediatamente como uma das mais expressivas peças concertantes criadas 
no século XX, muito graças ao poderoso estilo declamativo do violino que desafia 
constantemente os imensos coloridos e ambientes contrastantes da orquestra.
Desde a sua escandalosa estreia em Paris, em 1913, A Sagração da Primavera 
tornou ‑se um marco de virtuosismo para as orquestras de todo o mundo, sendo 
hoje em dia uma obra favorita das salas de concerto.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12 
Cartão BPI € 12

15 Jan Sexta  
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · MÃE RÚSSIA

8 18 0
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Casa da Música e Ópera Isto co‑produção
Ângela Marques e Mário João Alves concepção, direcção artística e interpretação

Atravessamos o mundo mágico com uma das figuras mais poderosas e temidas 
do folclore do Leste europeu. Baba Yaga, a bruxa, inicia ‑nos no imaginário fértil 
dos contos russos num teatro musical visualmente forte, de poucas palavras. 
De sentidos em alerta, somos levados numa viagem encantada, emocional, que 
envolve garrafas com mensagens e… mais não contamos. Co ‑produzido pela 
Ópera Isto, este é um espectáculo inédito, um mistério por desvendar.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

Parceiro do Serviço Educativo

Apoio Institucional

16 Jan Sábado
16:00 Sala 2

A rolha da garrafa do rei de onde?
SERVIÇO EDUCATIVO · MÃE RÚSSIA

Inspiração Clássica

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 
Angel Gimeno e José Pereira violino

Igor Stravinski Suites nº 1 e nº 2, para pequena orquestra
Alfred Schnittke Moz ‑Art à la Haydn, para dois violinos e duas pequenas orquestras
–
Alfred Schnittke Sinfonia nº 4, para coro e ensemble

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE II

A homenagem de dois mestres russos do século XX ao Classicismo leva ‑nos 
ao encontro de obras surpreendentes, plenas de bom humor e profundamente 
meditativas. As suites para orquestra de câmara de Stravinski resultam de 
orquestrações das suas bem conhecidas peças fáceis para piano e os sugestivos 
títulos dos seus andamentos, tais como Napolitano, Espagnola, Balalaika, 
Valsa ou Polca, deixam adivinhar um universo pitoresco e próprio das 
coreografias dos bailados russos. 
Schnittke homenageia Mozart e Haydn com o rasgo de originalidade que marca 
toda a sua obra. Na sua Sinfonia nº 4, para coro e ensemble, o grande compositor 
russo reúne as tradições ortodoxa, católica e protestante numa obra que repensa 
o catolicismo à luz da sua origem no judaísmo, representado pelo canto da sinagoga.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6 
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6

16 Jan Sábado
18:00 Sala Suggia

Remix & Coro
MÃE RÚSSIA

8 38 2
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“Performance do mais alto 
nível das Vésperas por 
Paul Hillier.” Gramophone 

As Vésperas de Rachmaninoff

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Sergei Rachmaninoff Vésperas

Consideradas como uma das maiores obras ‑primas de toda a música russa, 
as Vésperas de Rachmaninoff constituem a mais celebrada obra da liturgia 
ortodoxa no Ocidente. O compositor sentia ‑se particularmente orgulhoso por 
esta composição que escolheu para ser cantada no seu próprio funeral. 
Inspirada em cânticos tradicionais, tem uma textura vocal comparada à música 
sinfónica instrumental e os seus ambientes profundamente expressivos 
e meditativos contribuem para o sucesso alcançado junto do grande público. 
O maestro Paul Hillier conta com as Vésperas de Rachmaninoff na sua 
premiada discografia.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

17 Jan Domingo
18:00 Sala Suggia

Coro
MÃE RÚSSIA

8 58 4



Sérgio Carolino tuba
Telmo Marques piano 
Convidado: Jeffery Davis vibrafone

Telmo Marques Waxed Floor 
Telmo Marques Sonata para Tuba e Piano 
Carlos Azevedo “XL ‑ 3 andamentos para Tuba e Piano” 
–
Paulo Perfeito Eleph…Ants (estreia mundial)
Telmo Marques Scenes from the City  
Telmo Marques Influenza (estreia mundial)
Jeffery Davis nova obra para tuba, vibrafone e piano (estreia mundial)

O nome incontornável da tuba Sérgio Carolino e o inconfundível pianista 
e compositor Telmo Marques formam o Duo XL, onde sobressai a forte 
cumplicidade pessoal e artística entre os dois músicos. Em 2014 editaram o disco 
Portuguese Music for Tuba & Piano, dedicado a obras de compositores 
portugueses do século XXI. Jeffery Davis, vibrafonista português de prestígio 
internacional, é o convidado especial deste concerto que promete levar‑nos por 
mundos sonoros desde o clássico às incursões pelo jazz.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

19 Jan Terça
19:30 Sala 2

Duo XL
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

The Black Mamba Acústico 
& convidados

Conhecidos pela grande energia das suas actuações, The Black Mamba 
apresentam agora o seu segundo álbum, Dirty Little Brother, numa série 
de concertos acústicos. Um formato pouco habitual para a banda de 
Pedro Tatanka, Ciro Cruz e Miguel Casais, mas em que não irão faltar os êxitos 
que têm marcado a sua carreira, como “I’ll Meet You There”, “It Ain’t You” 
ou o mais recente “Wonder Why”.

Promotor: 1ª Linha.pt

Filas A–K € 12 · Cartão Amigo 
€ 9
Filas L–Z € 8 · Cartão Amigo 
€ 6 
Camarote € 12 · Cartão 
Amigo € 9

20 Jan Quarta
22:00 Sala Suggia

8 78 6



Quatro nomes consagrados da composição em Portugal reunidos num programa 
que dá mostra da diversidade da música sinfónica que se escreve nos nossos dias 
e que presta homenagem à acção da Câmara Municipal de Matosinhos em prol 
da cultura portuguesa. O programa abre com a estreia mundial de uma nova 
encomenda a Vasco Mendonça, nome destacado da nova geração de 
compositores em Portugal e com um percurso internacional de relevo. Luís 
Tinoco entra no domínio da escrita concertante, contando com a pianista Mey Yi 
Foo para a interpretação de Díptico. Pedro Amaral encerra o círculo de 
encomendas da Câmara de Matosinhos com Transmutations pour orchestre – la 
bibliothèque en feu, título que nos remete para uma tela de Vieira da Silva e onde 
o compositor presta homenagem aos grandes orquestradores que foram 
Bruckner, Wagner e Richard Strauss. De António Chagas‑Rosa escutaremos 
Antinous, obra para orquestra e quarteto de cordas estreada em 1994, nos 
Encontros Gulbenkian de Música Contemporânea, e que é apresentada pela 
primeira vez no Porto.    

17:15 Cibermúsica · Entrada livre
Mesa Redonda com os compositores
Moderador Jorge Alexandre Costa

Portugal XXI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pablo Rus Broseta direcção musical 
Quarteto de Cordas de Matosinhos
Mei Yi Foo piano

Vasco Mendonça nova obra para orquestra (estreia mundial; encomenda Câmara 
Municipal de Matosinhos/Casa da Música)
Luís Tinoco Díptico, para piano e orquestra
–
António Chagas Rosa Antinous, para quarteto de cordas e orquestra
Pedro Amaral Transmutations pour orchestre – la bibliothèque en feu

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

Apoio

23 Jan Sábado
18:00 Sala Suggia

8 98 8



Francisco Ferreira direcção musical
Quarteto Vintage 

Luís Carvalho Chiaroscuro Dois esquissos para Banda Sinfónica (estreia mundial)
Carlos Azevedo Obra para quarteto de clarinetes e banda sinfónica (estreia mundial)
Obras finalistas do IV Concurso Nacional de Composição BSP

A música portuguesa para banda celebra‑se num concerto que apresenta 
estreias mundiais de obras de compositores já reconhecidos no meio da música 
sinfónica, Luís Carvalho e Carlos Azevedo, encomendadas pela Banda Sinfónica 
Portuguesa. O agrupamento partilha o palco com o Quarteto Vintage, um 
agrupamento que tem explorado as possibilidades do clarinete e que integra 
alguns dos nomes mais representativos do instrumento em Portugal. 
Também serão interpretados os novos talentos da composição 
contemporânea portuguesa para este tipo de agrupamento, no âmbito 
da 4ª edição do Concurso Nacional de Composição BSP, que decidirá qual 
das obras finalistas sairá vencedora.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

24 Jan Domingo
12:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica Portuguesa

José Bernardo Silva, Bruno Rafael, Nuno Costa e Hugo Sousa trompas

Alexander Mitushin Concerto para quatro trompas 
Nikolai Rimski ‑Korsakoff Nocturno para quatro trompas 
Friedrich Constantin Homilius Quarteto em Si bemol maior, op.38
P. I. Tchaikovski Adagio para quatro trompas em Dó maior
Alexander Mitushin Concertino para quatro trompas

Fundado em 2010, o quarteto Trompas Lusas tem‑se apresentado regularmente 
em várias cidades de Portugal, Espanha, Alemanha e Inglaterra. Orienta também 
masterclasses e organiza o seu próprio festival. Com um repertório amplo 
e variado, incluindo a música de caça, barroca, clássica, música contemporânea 
e popular, dá especial atenção à execução de obras com trompas naturais. 
Em 2012 foi lançado o seu álbum de estreia, com obras do repertório mais 
tradicional para a formação assim como estreias mundiais, tendo recebido 
excelentes críticas. 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

26 Jan Terça
19:30 Sala 2

Trompas Lusas
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

9 19 0
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“O domínio orquestral de Karabits é 
impressionante, exuberante, sentido 
e pleno de carácter.” Classical FM 

Da Rússia, com amor

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Kirill Karabits direcção musical

Felix Mendelssohn Sinfonia nº 9
Sergei Prokofieff Suite de O amor  
das três laranjas
–
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 5

O maestro Kirill Karabits é um 
reconhecido especialista na música 
de Prokofieff, compositor em destaque 
na sua premiada discografia. O amor 
das três laranjas, história com origem 
num conto de fadas italiano, narra 
as aventuras de um príncipe em busca 
de três laranjas que contêm, cada uma, 
uma princesa. Partitura de grande humor 
e com o sentido pictórico e coreográfico 
que caracteriza os bailados de Prokofieff, 
oferece momentos fantásticos de realismo 
teatral. Na 5ª Sinfonia, um dos maiores sucessos 
da carreira de Prokofieff e que marca o início 
da integral que a Orquestra Sinfónica apresenta em 
2016, o compositor utilizou muitos materiais esboçados 
para o bailado Romeu e Julieta.
Numa homenagem ao estilo Clássico, o concerto abre com 
uma das doze sinfonias para cordas que o jovem 
Mendelssohn compôs entre os 12 e os 14 anos de idade, 
testemunho do génio precoce de um dos nomes capitais 
da História da Música.

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

29 Jan Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA 

A 5ª de Prokofieff

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Kirill Karabits direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira

Sergei Prokofieff Sinfonia nº 5

A Quinta Sinfonia foi escrita no final da Segunda Grande Guerra e parece 
vislumbrar a vitória do Exército Vermelho sobre as tropas nazis que se verificou 
precisamente no dia da estreia. Plena de sentido épico, é a mais famosa 
das sete sinfonias de Prokofieff. Na introdução ao concerto ficaremos a conhecer 
melhor a razão de tal sucesso, percorrendo com os comentários e os exemplos 
da orquestra os momentos mais determinantes da sinfonia.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 

Patrocinador Sinfónica  
ao Domingo CONTINENTE

31 Jan Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

9 39 2



Henrique Portovedo saxofone

Mauricio Sotelo Muros de dolor…I
Georges Aperghis À bout de bras
Filipe Lopes Variações sobre Espaço (estreia mundial)
Luciano Berio Sequenza VIIb
Hikari Kiyama Sonata para saxofone e percussão (estreia europeia)
Igor C. Silva Numb (estreia nacional)
Hugo Correia Radicibus, para saxofone, electrónica e guitarras 
(convidado especial: Lendário Homem do Trigo; estreia mundial)

Henrique Portovedo apresenta um programa retrospectivo da sua carreira 
dedicada à música contemporânea com uma série de estreias nacionais 
e mundiais. Se por um lado as obras de Sotelo, Aperghis e Berio vincam uma nova 
estética na direcção do repertório para saxofone na sua transição entre 
os séculos XX e XXI, as obras de Lopes, Kiyama, C. Silva e Hugo Correia reflectem 
elas mesmas a influência do próprio saxofonista e do seu idioma performativo. 
Tendo a multidimensionalidade como plano de acção, surgem neste 
concerto convidados especiais como Nuno Aroso, Hugo Correia e João Rapozo 
Video Art, entre outros.

Apoio: Selmer, D’Addario Woodwinds

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

02 Fev Terça 
19:30 Sala 2

Henrique Portovedo
FIM DE TARDE

9 59 4

02 
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Ramsey Lewis piano
Henry Johnson guitarra
Joshua Ramos baixo
Charles Heath bateria

Ramsey Lewis é uma figura icónica do jazz, com uma linguagem herdeira do 
gospel que o levou a conquistar as tabelas da música pop e R&B desde os anos 
60. Tornou‑se então um dos pianistas americanos mais bem‑sucedidos – os seus 
singles “The ‘In’ Crowd” e “Hang On Sloopy” foram êxitos absolutos, cada um 
com mais de um milhão de cópias vendidas. Sessenta anos depois do 
seu primeiro disco, Ramsey Lewis And The Gentlemen of Swing, contando já 80 
álbuns gravados, sete discos de ouro e três Grammys, Ramsey regressa aos 
clássicos que lhe deram fama com um novo CD editado em 2015, Taking Another 
Look – Deluxe Edition. Aqui, revisita o álbum emblemático de 1974 Sun Goddess, 
regravando alguns dos temas e incluindo novas composições. 

€ 16
Cartão Amigo € 12
Jovem/Sénior € 13,6
Cartão Estudante € 12,8
Cartão BPI € 12,8

03 Fev Quarta
22:00 Sala Suggia

Ramsey Lewis Quartet
CICLO JAZZ

9 79 6



“A enorme extensão dinâmica 
e sensibilidade criteriosa de Kholodenko 
oferecem dimensões épicas à 
mais pequena peça.” The Boston Globe

Vadym Kholodenko piano

Robert Schumann Nachtstücke op.23
Robert Schumann Humoreske op.20
–
Alexander Scriabin 24 Prelúdios
Alexander Scriabin Fantasia

A medalha de ouro do prestigiadíssimo Concurso Van Cliburn veio coroar 
o percurso raro e de grande sucesso internacional do pianista ucraniano 
Vadym Kholodenko. Vencedor dos concursos Maria Callas de Atenas, Schubert 
de Dortmund e Sendai (Japão), Kholodenko embarcou numa verdadeira 
conquista de território artístico, convencendo os mais exigentes jurados da 
especialidade. A sua carreira recebe hoje em dia os maiores elogios da crítica, 
rendida que está a uma técnica infalível e a interpretações de grande 
solidez conceptual.
No seu regresso à Casa da Música, onde já brindou o público com um Concerto 
de Mozart na companhia da Orquestra Sinfónica, Kholodenko estreia ‑se 
em recital a solo em Portugal com obras de Schumann e a música intensamente 
expressiva do grande virtuoso russo Alexander Scriabin.

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

Mecenas Ciclo Piano Fundação EDP

06 Fev Sábado
18:00 Sala Suggia

Vadym Kholodenko
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Baile de Máscaras

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
José Eduardo Gomes direcção musical

Alexander Glazunov Abertura Carnaval
Rimski‑Korsakoff Capricho Espanhol
Robert Schumann (orq. Maurice Ravel) Carnaval op.9 (Préambule, Valse Allemande, 
Paganini, Marche des Davidsbündler contre les Philistins)
P. I. Tchaikovski Abertura 1812

Um concerto de Carnaval ao melhor estilo clássico e num tom particularmente 
festivo leva‑nos ao encontro dos grandes orquestradores russos que foram 
Tchaikovski, Glazunov e Rimski‑Korsakoff. A temática do baile de máscaras 
domina o programa com a fabulosa orquestração do grandioso Carnaval opus 9 
de Schumann, obra onde desfilam Pierrot, Arlequin e Colombine, personagens 
da commedia dell’arte, e onde se dançam insinuantes valsas. Compositores como 
Paganini visitam este baile de Carnaval mascarados a rigor pela mestria com 
que Schumann os retratou.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

07 Fev Domingo
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · CONCERTO DE CARNAVAL
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No ano em que o país tema da programação é a Rússia, 

não podíamos deixar de prestar homenagem a uma 

das suas artes mais representativas, trazendo para o 

centro do Invicta.Música.Filmes um cine-concerto com 

o mítico bailado Romeu e Julieta. Prokofieff escreveu 

a música, Leonid Lavroski assinou a coreografia para a 

Companhia de Ballet do Teatro Bolshoi e Galina 

Ulanova e Yuri Zhadov dançarem miraculosamente 

numa das produções mais aclamadas de sempre. 

A Orquestra Sinfónica acompanha-os agora num 

cine-concerto que desafia os limites de sincronização 

entre som e imagem. Os heróis da aventura espacial 

da União Soviética são os protagonistas de um outro 

cine-concerto promovido pelo Serviço Educativo. 

Como quem divide o mundo no tempo da guerra fria, 

somos transportados para o outro lado do mundo com 

bandas sonoras de filmes norte-americanos. Platoon 

de Oliver Stone e 2001 Odisseia no Espaço de Stanley 

Kubrick levam-nos ao encontro de temas célebres 

da música sinfónica numa noite em que um Concerto 

para piano de Rachmaninoff nos recorda uma história 

de amor do cinema americano. 

13–
21  F
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Cine‑Concerto
Orquestra Factor E! e Digitópia Collective 
Factor E! direcção musical e interpretação

Vamos ao séc. XX e às memórias do outro lado da cortina. Num espectáculo 
de DJ/VJ, o filme acompanha o vinil para imergirmos no imaginário 
que o Ocidente compôs, nos anos 60, 70 e 80, com o que soprava de Leste. 
Revisitamos episódios com nomes como Layka e Sputnik, do início 
da era espacial, ou Pravda, o jornal que escreveu um regime (ou vice ‑versa). 

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

13 Fev Sábado
16:00 Sala 2 

Layka Film
SERVIÇO EDUCATIVO · INVICTA.MÚSICA.FILMES

1 0 51 0 4

A FUNDAÇÃO  
CASA DA MÚSICA 
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A TODOS OS PATRONOS



Romeu e Julieta, o bailado

Cine‑concerto
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Adrian Prabava direcção musical 

Sergei Prokofieff/Frank Strobel Romeu e Julieta

Filme com a Companhia de Ballet do Teatro Bolshoi
Leonid Lavrovski coreografia
Galina Ulanova e Yuri Zhdanov bailarinos
European Film Philharmonic Institut

FILMPHILHARMONIC EDITION
European Film Philharmonic Institut
Filme cedido por Progress Film ‑Verleih GmbH,
Música cedida por Internationale Musikverlage Hans Sikorski GmbH & Co. KG.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

13 Fev Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · INVICTA.MÚSICA.FILMES

Os bailarinos Galina Ulonova e Yuri Zhadov são figuras lendárias da arte da dança 
e ficaram imortalizados no filme de 1955 do bailado Romeu e Julieta, de Prokofieff, 
com a coreografia de Leonid Lavrovski para a célebre Companhia de Ballet 
do Teatro Bolshoi. Graças às novas tecnologias e ao trabalho do European Film 
Philharmonic Institute foi possível reconstituir o filme original para ser 
acompanhado em tempo real. Apresentado pela primeira vez em Portugal, este 
memorável bailado é acompanhado ao vivo pela Orquestra Sinfónica sob 
a direcção de um especialista na área, o maestro Adrian Prabava, naquele que 
será um concerto inesquecível.

1 0 71 0 6



Eixo Norte-Sul

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Victor Pereira clarinete

Georges Aperghis See Saw
Virgílio Melo nova obra para ensemble (estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Georges Aperghis Babil
–
Iannis Xenakis Thalleïn
Magnus Lindberg Arena 2

PORTRAIT GEORGES APERGHIS I

Tendo como pretexto a homenagem a Georges Aperghis, Compositor em 
Residência 2016, o Remix Ensemble revisita duas obras emblemáticas do seu 
repertório e que marcaram o seu percurso de internacionalização. See Saw 
explora o princípio de fragmentação, muito usado na escrita de Aperghis, 
enquanto o concerto para clarinete Babil respeita os princípios de virtuosismo, 
oposição e contraste que marcam a tradição concertante.
Num programa de grande diversidade estética, o Remix estreia uma encomenda 
da Casa ao compositor português Virgílio Melo e apresenta pela primeira vez 
Arena 2, de Magnus Lindberg. Thalleïn, de Xenakis, completa o programa 
assinalando o 15º aniversário da morte do maior compositor grego do século XX.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6

14 Fev Domingo
18:00 Sala Suggia

Remix

Pedro Côrte‑Real saxofone
Lourenço Macedo Sampaio viola de arco

César Franck Sonata para violino e piano (transcrição para saxofone e piano)
Eugéne Bozza Ária para saxofone alto
–
Dmitri Chostakovitch Sonata para viola e piano, op.147 

A última obra do catálogo de Chostakovitch, terminada semanas antes da sua 
morte e representação máxima do estilo que marcou os seus últimos anos 
de escrita, é a escolha do violetista Lourenço Macedo Sampaio para o recital 
em que se apresenta na qualidade de vencedor de nível superior do Prémio 
Jovens Músicos, certame no qual conquistou também o prémio de Jovem 
Músico do Ano 2015.
O recital de vencedores tem início com o premiado de nível superior na categoria 
de saxofone, Pedro Côrte‑Real, que interpreta a transcrição de uma das 
sonatas mais célebres do repertório original para violino.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

16 Fev Terça
19:30 Sala 2

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

1 0 91 0 8
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Música no cinema americano

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical
João Bettencourt da Câmara piano

Samuel Barber Adagio (Platoon de Oliver Stone)
Sergei Rachmaninoff Concerto para piano nº 2  
(Breve Encontro de David Lean)
–
Richard Strauss Also Sprach Zarathustra  
(2001, Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick)

MÚSICA NO CINEMA AMERICANO 

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE RACHMANINOFF

A profícua relação entre a primeira e a sétima arte faz com que certos 
filmes sejam indissociáveis das suas bandas sonoras. Da mesma 
forma, ao ouvirmos determinadas músicas lembramo ‑nos 
imediatamente dos filmes em que foram utilizadas. As obras em 
programa são exemplos máximos desta feliz associação entre a 
música e o cinema. Dos cenários apocalípticos da Guerra do Vietname, 
acompanhados ao som do Adagio de Samuel Barber, à intensa paixão 
proibida de Breve Encontro, à qual a música de Rachmaninoff dá um 
tom arrebatador, este é um programa feito de obras favoritas do 
grande público.

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

19 Fev Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA · INVICTA.MÚSICA.FILMES

Clássicos no cinema

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical
Concerto comentado por Mário Azevedo

Samuel Barber Adagio (Platoon de Oliver Stone)
Richard Strauss Also Sprach Zarathustra (2001, Odisseia no Espaço  
de Stanley Kubrick)

“Simples e bonito.” Ficaram célebres as palavras com que o lendário maestro 
Arturo Toscanini descreveu o Adagio de Samuel Barber, um dos grandes 
sucessos da música americana e uma das obras mais tocadas do repertório 
orquestral. A peça ficou para sempre associada ao filme sobre a guerra 
do Vietname, Os bravos do pelotão, de Oliver Stone. 
O género do poema sinfónico é ideal para um concerto comentado, dada a sua 
estrutura narrativa com base num texto. Com os comentários de Mário Azevedo, 
somos levados a conhecer Assim falou Zaratustra, o poema sinfónico de Strauss 
cuja introdução retrata o nascer do sol e que foi utilizado com extraordinário 
pendor ritual e coreográfico na abertura do filme 2001, Odisseia no Espaço, 
de Stanley Kubrick.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 
 

21 Fev Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

1 1 11 1 0



©
 E

ric
 C

am
pi

ng

O fado está presente na vida de Liana desde os nove anos de idade. Venceu 
13 prémios e foi a primeira fadista a vencer por duas vezes a Grande Noite 
do Fado de Lisboa. Representou Amália Rodrigues durante cinco anos naquela 
que foi a peça de teatro mais vista de sempre em Portugal – Amália, o musical – 
conquistando o Prémio Pateota. Cantou com o grupo Stockholm Lisboa Project, 
sendo distinguida com o Songlines Music Award e com o Prémio da Crítica 
Discográfica Alemã (2009). Voltou mais recentemente ao fado tradicional, 
editando o disco Embalo em 2014. Este trabalho tem sido apresentado 
em países tão distantes como a China e a Austrália.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4 
Cartão BPI € 6,4

23 Fev Terça 
19:30 Sala 2

Liana
NOVOS VALORES DO FADO · FIM DE TARDE

“Brad Lubman dirigiu 
interpretações vibrantes e 
eufóricas que electrizaram 
o público.” New York Times 

Postais de Viena

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical 

Arnold Schoenberg Cinco peças para orquestra (versão de 1949)
Alban Berg Três peças para orquestra
–
Anton Webern Seis peças para orquestra (versão de 1928) 
Bruno Mantovani Seis peças para orquestra

Berço da melhor tradição orquestral, Viena assistiu, no início do século XX, 
a uma verdadeira renovação da linguagem musical operada por 
Arnold Schoenberg e os seus dois discípulos, Alban Berg e Anton Webern. 
A sofisticação tímbrica e o intenso lirismo das 5 peças para orquestra 
de Schoenberg, de 1909, testemunham a herança do Romantismo 
que o compositor expande com um cromatismo e contraponto de escrita 
sem precedentes e resultados intensamente expressivos. A porta fica 
aberta para as obras a si dedicadas por Anton Webern, que em 1910 
inovou completamente o conceito de textura orquestral, e Alban Berg, 
cujas três peças de 1915 estabeleceram a síntese perfeita entre tradição 
e inovação. Bruno Mantovani, em 2004, adoptou o modelo de 
Schoenberg para, também ele, renovar o conceito de forma musical. 
O concerto é dirigido por um conceituado especialista da música do século XX, 
o maestro norte ‑americano Brad Lubman. 

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por 

João Silva

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

27 Fev Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

1 1 31 1 2



Daniel Cunha piano

Nicolai Medtner Sonata Reminiscenza
Sergei Prokofieff Sonata nº 4 (segundo os velhos cadernos) 
Sergei Rachmaninoff 6 Prelúdios
Alexander Scriabin Nocturno para a mão esquerda; Sonata nº 4

Doutorado em Artes Musicais na especialidade de piano, instrumento 
que aperfeiçoou com o consagrado pianista Sequeira Costa na Universidade 
do Kansas, Daniel Cunha é premiado do Concurso Internacional de Piano Vianna 
da Motta, detendo também o primeiro prémio do Concurso Helena Sá e Costa. 
No seu recital de estreia a solo na Casa da Música apresenta um programa 
inteiramente dedicado à música russa, percorrendo diversas obras célebres 
da literatura pianística, desde uma nostálgica e belíssima sonata de Medtner 
até às páginas mais poéticas e sonhadoras escritas por Scriabin.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

01 Mar Terça  
19:30 Sala 2 

Daniel Cunha
FIM DE TARDE · PIANO

1 1 51 1 4
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Março
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No paraíso com Mahler

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical
Andrè Schuen barítono

Gustav Mahler Sinfonia nº 1
Gustav Mahler Lieder eines fahrenden Gesellen

Escrito sob a influência da paixão não correspondida de Mahler por Johanna 
Richter, o ciclo de canções Cantos de um companheiro errante, que escutaremos 
na voz do barítono italiano Andrè Schuen, é contemporâneo dos primeiros 
esboços da Sinfonia nº 1, com a qual partilha a atmosfera geral, os motivos 
e temas musicais concretos – a segunda canção do ciclo é o tema principal 
do primeiro andamento da sinfonia. No terceiro andamento, Mahler atesta a sua 
imaginação servindo ‑se da conhecida melodia infantil “Frère Jacques” para 
parodiar uma marcha fúnebre, interrompida por episódios de música circense. 
Mahler descreveu o último andamento como uma viagem “dall’inferno al 
paradiso”, onde se percebe todo o lirismo e orquestração fabulosa da sinfonia. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

04 Mar Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

Artur Carvalho, Bruno Estima, Joaquim Alves e Tiago Oliveira direcção musical e 
interpretação

Quatro artistas com quatro cajons fazem uma performance enérgica 
de percussão e teatro físico. Sem uma palavra vertida, é com o corpo inteiro 
e muito humor que recriam um novo dia de trabalho de operários 
com personalidades distintas. Peripécias, pirraças e brincadeiras rítmicas 
em catadupa integram esta produção, já aplaudida em vários 
palcos internacionais.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

05 Mar Sábado
16:00 Sala 2 

Cha Cha Pum
SERVIÇO EDUCATIVO 

1 1 71 1 6



Histórias de Mahler

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical
Concerto comentado por Ana Maria Liberal

Gustav Mahler Sinfonia nº 1 (excertos)

Na Primeira Sinfonia de Mahler, a célebre canção infantil “Frère Jacques” serve 
de tema a uma marcha fúnebre. Esta constitui uma das citações mais directas 
de uma canção popular no repertório sinfónico. Plena de lirismo e alvo de uma 
orquestração fabulosa, a sinfonia regista uma dimensão autobiográfica de Mahler 
com citações dos Cantos de um companheiro errante que nos remetem para 
a relação amorosa do compositor com a cantora Johanna Richter. O concerto 
comentado desvenda ao público alguns dos pormenores mais significativos 
desta sinfonia.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 

06 Mar Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

“Um encontro 
mágico com 
uma criatura 
quase-mítica.” 
The Times

Grigory Sokolov piano

Programa a anunciar

No extenso rol dos grandes pianistas russos da actualidade, Grigory Sokolov 
alcançou um estatuto de primeiro entre iguais, fazendo de cada recital a solo uma 
experiência única e inesquecível. Sokolov fez o seu primeiro recital a solo 
em Moscovo com apenas 12 anos de idade e quatro anos mais tarde tornou ‑se 
no mais jovem vencedor de sempre do Concurso Tchaikovski. Celebrou os seus 
18 anos de idade na cidade do Porto, com dois recitais no Teatro Rivoli. Desde 
a abertura da Casa da Música é o único pianista que regressa anualmente 
ao Ciclo de Piano, sempre com um programa novo, interpretações arrebatadoras 
e longas sessões de encores.

€ 30
Cartão Amigo € 22,5
Jovem/Sénior € 25,5
Cartão Estudante € 24
Cartão BPI € 24

08 Mar Terça 
21:00 Sala Suggia

Grigory Sokolov
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

1 1 8 1 1 9
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O Harmos, um conceito único em todo o espaço europeu, reúne os melhores 
alunos das mais prestigiadas escolas superiores de música do Mundo. O Harmos 
Classical 2016, totalmente dedicado à música de câmara, celebra o seu 
10º aniversário de 8 a 13 de Março de 2016 com inúmeros concertos na Casa 
da Música. É ainda o palco privilegiado para masterclasses, conferências 
e projectos de envolvimento comunitário, que fazem do Harmos – organizado 
pela Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do Politécnico do Porto, com 
a colaboração de uma vasta rede de Instituições de Ensino Superior Artístico 
em todo o Mundo – um motor cultural em todos os contextos em que 
marca presença. 

€ 5
Jovem/Sénior € 3
Cartão Estudante € 3

08 – 12 Mar 
Terça – Domingo

Harmos Classical

“Benjamin Schmid desperta mais interesse 
num só compasso do que muitos outros 
violinistas numa peça inteira.” Gramophone

Um violino em Viena

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical
Benjamin Schmid violino

Anton Webern Im Sommerwind
Arnold Schoenberg Noite Transfigurada
–
Alban Berg Concerto para violino “À memória de um anjo”

O violinista austríaco Benjamin Schmid já gravou mais de 40 CDs com os quais 
conquistou os mais prestigiados prémios da crítica internacional. Com o seu 
violino Stradivarius, de 1731, é presença regular nas temporadas das grandes 
orquestras mundiais. Num programa inteiramente dedicado à música vienense 
do século XX, sob a direcção do reputado especialista do repertório 
austríaco Leopold Hager, Benjamin Schmid interpreta o emotivo Concerto 
à memória de um anjo de Alban Berg. A partitura foi dedicada a Manon, filha 
do célebre fundador da Bauhaus, Walter Gropius, e de Alma, viúva de Mahler. 
Os poemas sinfónicos de Strauss e o impacto enérgico de Mahler provocaram 
grande furor na vida musical de Viena. Esta influência fez ‑se sentir em obras 
de juventude da geração seguinte, como No vento de Verão de Webern, mas 
sobretudo no fabuloso poema sinfónico de Schoenberg que encerrou o século 
XIX com chave de ouro – Noite Transfigurada.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por 

João Silva

12 Mar Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

1 2 11 2 0



Alex Schillings direcção musical
Lurdes Carneiro fagote

Marcel Poot Ouverture Joyeuse
Rob Goorhuis Variações sobre um tema pentatónico
Dana Wilson Avatar – concerto para fagote
Karel Husa Música para Praga 1968

Música para Praga 1968 é uma obra programática escrita pelo compositor Karel 
Husa,  pouco depois de a União Soviética colocar um fim ao movimento 
da Primavera de Praga no seu país natal, a Checoslováquia, e que se tornou 
um standard entre o repertório original para banda sinfónica. Muito utilizada em 
estilos como blues, rock e sobretudo música popular, a escala pentatónica é a 
base da obra do compositor holandês Rob Goorhuis aqui apresentada. O fagote 
é conhecido pela sua habitual associação ao humor e ao sarcasmo. Avatar – 
concerto para fagote de Dana Wilson mostra uma partitura onde é destacada 
a capacidade de o instrumento suplicar, seduzir, liderar e encantar. 

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

13 Mar Domingo
12:00 Sala Suggia 

Banda Sinfónica Portuguesa

Reinier Baas (guitarra) e João Hasselberg (contrabaixo) conhecem‑se desde 
2006, quando estudavam no Conservatório de Amesterdão. 
Reencontram‑se agora num quarteto que os junta a Luís Figueiredo (piano) 
e Joel Silva (bateria), com um repertório da autoria dos quatro. Premiado com 
o Edison Award em 2013, Reinier Baas é uma das figuras centrais da cena 
jazzística holandesa da actualidade. A sua natureza irreverente confere à sua 
música uma marca singular. João Hasselberg tem‑se revelado um compositor 
ímpar que rapidamente conquistou a crítica especializada e um público 
heterogéneo. Luís Figueiredo desde sempre promove a sua versatilidade como 
compositor, com diferentes formações no activo. Por fim, Joel Silva já se 
revelou um compositor sóbrio que dá especial atenção à riqueza melódica 
dos seus temas.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

15 Mar Terça 
19:30 Sala 2

Reinier Baas / João Hasselberg /  
Luís Figueiredo / Joel Silva
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

1 2 31 2 2
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Apesar de ser ainda muito jovem, Diana Martinez revela já uma definitiva 
maturidade como artista, tendo colaborado com grandes músicos como os 
Expensive Soul e Pedro Abrunhosa, entre outros. Autora e vocalista de sucessos 
como “That’s Just How We Do It” e “Reverie”, encontrou, com o apoio do produtor 
João André, a visão e o conceito para Diana Martinez & The Crib, cuja sonoridade 
reflecte a sua verdadeira paixão: o R&B, a soul e o hip hop. Acompanhada 
por misteriosos músicos, promete um concerto forte e vibrante. 

Promotor: 1ª Linha.pt

€ 7

16 Mar Quarta
22:00 Sala 2 

Diana Martinez & The Crib 

Quadros russos

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Martin André direcção musical 
João Xavier piano

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 1
Modest Mussorgski/Maurice Ravel Quadros de uma exposição

O empolgante Concerto para piano e orquestra nº 1 de Rachmaninoff representa 
um dos mais auspiciosos inícios de carreira da História da Música ocidental. 
Foi a primeira obra do catálogo de um compositor que contava apenas dezoito 
anos e que elevou o conceito de virtuosismo e de fusão entre piano e orquestra 
a um novo patamar dentro da herança romântica. Aluno da grande pianista 
Elisso Virsaladze no Conservatório de Moscovo, João Xavier foi um dos Jovens 
Talentos a inaugurar um Ciclo de Piano na Casa da Música e desde então já 
viu a sua carreira distinguida com prémios internacionais.
Quadros de uma exposição de Mussorgski permanece como uma das grandes 
obras ‑primas da música russa e, sendo uma peça favorita do grande público, 
constitui a mais célebre orquestração que Ravel fez de obras de outros autores.

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE RACHMANINOFF

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

18 Mar Sexta 
21:30 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

1 2 51 2 4
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A Páscoa assume o lugar de maior relevo no ano litúrgico, 

sendo celebrada em todo o mundo cristão. O tema 

da Paixão de Cristo é dos mais glosados da música sacra 

e deu origem a algumas das mais belas composições 

musicais da História da Música. Nos Concertos de 

Páscoa da Casa da Música somos levados ao encontro 

de obras de profunda religiosidade escritas desde 

o período Barroco, com exemplos notáveis de Zelenka, 

Platti e Bach na voz do baixo Peter Kooij. A música 

instrumental alusiva ao tema, como a Sinfonia Santo 

Sepulcro de Vivaldi, assinala também a estreia no Porto 

do oboísta e maestro italiano Alfredo Bernardini. 

A pureza das vozes e a clareza das texturas no Requiem 

de Schnittke, apresentado pelo Remix Ensemble e 

o Coro Casa da Música, criam uma atmosfera envolvente 

e atingem uma grandiosidade inesperada por entre 

momentos meditativos extremamente tocantes. É uma 

das obras sacras mais bonitas escritas no século XX 

mas é raramente apresentada em público, 

permanecendo como uma revelação para quem a ouve 

pela primeira vez. Juntamente com outras obras sacras 

de compositores estónios, será dirigida pelo maestro 

Olari Elts, um especialista neste repertório e um nome 

já bem conhecido do público da Casa da Música.

22+
24  M

AR
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Requiem

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical 
Ângela Alves soprano 
Leonor Melo soprano 
Iris Oja meio ‑soprano
João Terleira tenor

Erkki ‑Sven Tüür Salve Regina 
Jay Schwartz Music for Chamber Ensemble 
Toivo Tulev Be lost in the call
–
Alfred Schnittke Requiem

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE III

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2  
Cartão Estudante € 9,6  
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6  

22 Mar Terça 
19:30 Sala Suggia

Remix & Coro
CONCERTOS DE PÁSCOA

“Olari Elts, uma combinação 
impressionante de tempos precisos, 
gestos eloquentes e intensidade de 
expressão…” Seen and Heard International

O Requiem de Schnittke permanece como uma das músicas mais importantes 
escritas na União Soviética e foi concebido precisamente numa altura 
em que a música sacra era proibida. Escrito como música de cena para a peça 
Don Carlos de Schiller, este Requiem surgiu, assim, camuflado, para dele 
emergir uma das mais belas e tocantes obras sacras do século XX. A ligação 
entre o texto e a música cria uma intensa dramaturgia e é herdeira da retórica 
do Barroco.
A recente versão da antífona mariana Salve Regina do compositor estónio 
Erkki ‑Sven Tüür tem um carácter ritual de profunda espiritualidade, sendo uma 
peça com características ancestrais. Estas qualidades estão igualmente 
presentes nas composições de Toivo Tulev, nomeadamente na fusão entre 
a tradição da música litúrgica do Ocidente e sonoridades perenes que 
associamos ao Oriente.

1 3 11 3 0
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Duncan Chapman e Sam Mason direcção artística
XI Curso de Formação de Animadores Musicais, outros interpretação

Quinhentos anos após ter sido imaginada, a terra com uma organização social 
perfeita ainda chama por nós. É o sonho a perseguir. Sempre. É o que nos move, 
também, num projecto inclusivo que faz da música e do palco lugares de todos. 
Escrita em 1516, a Utopia do humanista Thomas More pede para ser feita. 
Chamem ‑lhe idealismo, poesia, nós chamamos ‑lhe futuro.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

22+23 Mar Terça 
e Quarta 
21:00 Sala 2 

Utopia
SERVIÇO EDUCATIVO · AO ALCANCE DE TODOS

1 3 31 3 2



“O oboé de Bernardini soa 
deliciosamente.” Gramophone

Lamento e Paixão

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Alfredo Bernardini oboé e direcção musical 
Peter Kooij baixo

Johann Christoph Pez Lamento Intrada
Jan Dismas Zelenka Lamentatio pro die Mercurii Sancto
Ferdinand Zellbell Lamento em Dó menor
–
Antonio Vivaldi Sonata “al Santo Sepolcro”, RV 130 
Giovanni Benedetto Platti Stabat Mater Dolorosa 
Alessandro Marcello Concerto para oboé em Ré menor
Johann Sebastian Bach Cantata “Ich will den Kreutztab gerne tragen”, BWV 56

O aclamado especialista italiano da música antiga Alfredo Bernardini estreia ‑se 
à frente da Orquestra Barroca Casa da Música na dupla qualidade de oboísta 
e maestro. Num belíssimo programa dedicado ao tema da Morte e Ressurreição, 
o concerto conta igualmente com um dos nomes de referência na discografia 
internacional do repertório barroco, o baixo Peter Kooij. 
O programa inclui obras tão célebres quanto o Concerto para oboé em Ré menor 
de Marcello, seguramente uma das obras mais conhecidas de todo o repertório 
concertante, a Sinfonia Santo Sepolcro de Vivaldi ou a cantata BWV 56 de Bach, 
por entre tesouros mais bem guardados como o surpreendente Stabat Mater 
de Platti, uma verdadeira preciosidade do Barroco. 

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

24 Mar Quinta 
21:00 Sala Suggia

Barroca
CICLO BARROCO BPI · CONCERTOS DE PÁSCOA

A Orquestra Jovem dos Convservatórios Oficiais de Música é um projecto 
de carácter anual, desenvolvido desde 2002, que tem como objectivo 
proporcionar um estágio de orquestra sinfónica aos alunos das escolas públicas 
do ensino especializado da música. Em 2016 a escola responsável pelo estágio 
é o Conservatório de Música do Porto e a Casa da Música acolhe o seu concerto 
final dando a conhecer uma promissora geração de músicos em Portugal. 

€ 4

25 Mar Sexta 
18:00 Sala Suggia

OJ.COM

1 3 51 3 4



Billy Cobham bateria
Jean‑Marie Ecay guitarra
Michael Mondesir baixo
Steve Hamilton piano, teclado
Camelia Ben Naceur teclados

Billy Cobham é um baterista incontornável do jazz de fusão, conhecido 
especialmente como membro da formação original da Mahavishnu Orchestra, 
com John McLaughlin, na primeira metade da década de 70. Ainda antes, ficaram 
para a história as suas colaborações com Miles Davis, no álbum Bitches Brew, 
e a participação na banda Dreams junto de Randy e Michael Brecker. Desde o seu 
primeiro álbum em nome próprio, Spectrum, Cobham já assinou mais de três 
dezenas de discos e forjou um estilo arrojado e complexo, que influenciou 
em grande medida a abordagem dos bateristas de jazz que se lhe seguiram. 
O seu trabalho mais recente inspirado em sonoridades da world music 
serve também como espírito congregador desde novo grupo, que junta músicos 
de forte personalidade vindos de França e Inglaterra.

€ 16
Cartão Amigo € 12
Jovem/Sénior € 13,6
Cartão Estudante € 12,8
Cartão BPI € 12,8

27 Mar Domingo
21:00 Sala Suggia

Billy Cobham Band
CICLO JAZZ

“A todos os níveis – técnico, musical 
e emocional – Gutman é extraordinária.” 
National Review, New York

Carlos Alves clarinete
Maria Kagan violino
Luís Filipe Sá piano
Convidada: Natalia Gutman violoncelo 

Olivier Messiaen Quarteto para o fim do tempo

O Arte Music Ensemble apresenta ‑se na companhia da grande violoncelista 
russa Natalia Gutman, uma das mais aclamadas artistas do circuito internacional 
de concertos e sobejamente conhecida como “rainha do violoncelo”. A obra 
em programa é das mais importantes da literatura musical do século XX, 
o Quarteto para o fim do tempo de Messiaen. O enorme optimismo com que 
Olivier Messiaen sempre expressou as suas convicções religiosas, aliado à sua 
crença na capacidade descritiva da música, encontra neste quarteto, escrito 
num campo de concentração, um testemunho extraordinário de fé.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

29 Mar Terça 
19:30 Sala 2

Arte Music Ensemble 
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

1 3 71 3 6
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“O maestro 
John Storgårds 
dirige com 
uma vitalidade 
exuberante.” 
Washington Post

A viagem de Peer Gynt

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
John Storgårds direcção musical 

Robert Schumann Abertura Genoveva
Edvard Grieg Suites 1 e 2 de Peer Gynt
–
Leoš Janáček Sinfonieta

O maestro finlandês John Storgårds tem uma 
carreira plena de sucesso e muito associada 
às conceituadas orquestras filarmónicas 
de Helsínquia, onde é titular, e da BBC, onde 
é maestro convidado principal. Na sua extensa 
discografia destacam ‑se gravações premiadas 
do repertório nórdico. O grande compositor 
norueguês Edvard Grieg foi essencialmente 
um miniaturista e as duas suites de Peer Gynt 
disputam um lugar entre os maiores sucessos 
de sempre da música nórdica.
Obra particularmente festiva, a Sinfonieta 
de Janáček é pontuada por diversas fanfarras 
de metais que lhe dão um carácter 
espectacular e extremamente 
contrastante com os momentos mais 
emotivos e de maior expressividade 
das cordas. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

01 Abr Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica 
SÉRIE CLÁSSICA

1 3 91 3 8
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Tim Yealland direcção artística
Comunidade de pessoas com necessidades especiais e escola artística,  
Factor E! interpretação

Duas sílabas que são lâminas. A metáfora ácida. Gulag é a palavra a cinzelar um 
espectáculo pungente. É a revisitação à História sombria denunciada pelo 
escritor Alexander Soljenítsin. É o grito contra a exclusão, qualquer que seja, 
envolvendo ‑se na música de compositores de Leste. É a vontade de destruir os 
lugares maus, a renovação da esperança, a liberdade de expressão.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

04 Abr Segunda
21:00 Sala Suggia

Gulag
SERVIÇO EDUCATIVO · AO ALCANCE DE TODOS

Gonçalo Lélis violoncelo

Luigi Boccherini Sonata nº 6 em Lá maior
L. van Beethoven Sonata para violoncelo e piano nº 2
Johannes Brahms Sonata para violoncelo e piano nº 1
Bohuslav Martinů Variações sobre um tema de Rossini 

Natural de Aveiro, Gonçalo Lélis é uma das jovens promessas da música em 
Portugal. Aluno da prestigiada Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
em Madrid, viu o seu talento reconhecido no Prémio Jovens Músicos 2015, 
vencendo a categoria superior em violoncelo e o Prémio da União Europeia das 
Competições Musicais para Jovens com apenas 20 anos de idade. No seu 
primeiro recital como solista na Casa da Música, Gonçalo Lélis percorre obras 
fundamentais do repertório para violoncelo desde a transição do estilo Galante 
para o Classicismo.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

05 Abr Terça
19:30 Sala 2

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

1 411 4 0



Um DJ na Orquestra

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Rossen Milanov direcção musical 
DJ Switch
Sérgio Pacheco trompete
Bruno Costa percussão

Mason Bates The Rise of Exotic Computing
Gabriel Prokofiev Concerto para trompete, percussão e turntables
–
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 4 (versão revista)

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

PORTRAIT GABRIEL PROKOFIEV I

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20
Cartão BPI € 20

08 Abr Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE

O gira ‑discos tornou ‑se um instrumento de virtuosismo nas mãos de alguns 
DJs de fama internacional e na arma mais poderosa da música urbana 
da actualidade. Em anos recentes, alguns músicos do panorama internacional 
trouxeram essas sonoridades para as plataformas de concerto e para a música 
orquestral do século XXI, fazendo uma fusão muito apelativa para o grande 
público. Entre eles podemos destacar os nomes do compositor e DJ norte‑
‑americano Mason Bates, nome de relevo na música de dança, e do compositor, 
produtor e DJ britânico Gabriel Prokofiev, neto do grande compositor Sergei 
Prokofieff e uma figura que conquistou novas sonoridades de fusão entre 
a música urbana e a tradicional orquestra.
A Integral das Sinfonias de Prokofieff prossegue com a Sinfonia nº 4, 
obra do período americano estreada em Boston pelo lendário maestro 
Serge Koussevitzki. 

1 4 31 4 2



Depois de interpretar a obra sinfónica de Gabriel Prokofiev na Sala Suggia, 
DJ Switch junta‑se ao compositor e também DJ para animar a pista de dança 
do Bar Casa da Música. Especialista na técnica de scratch e vencedor do título 
DMC 2014 World Champion, DJ Switch foi o primeiro DJ a actuar nos BBC Proms. 
O som distinto de Gabriel Prokofiev tem origem num percurso como produtor 
de hip hop, grime e electro, a que se juntam as experiências electroacústicas nas 
universidades de York e Birmingham.

€ 10
Cartão Amigo € 7,5
Jovem/Sénior € 8,5 
Cartão Estudante € 8
Cartão BPI € 8

08 Abr Sexta
24:00 Bar Casa da Música

DJ Switch + DJ Prokofiev

Canções de Lopes-Graça

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Corais de Fernando Lopes ‑Graça

Pertence a Fernando Lopes ‑Graça o mais importante legado da música coral 
portuguesa do século XX, com uma obra neste domínio apenas comparável 
à dos grandes polifonistas do Renascimento. Duas grandes categorias dividem 
este legado: as composições originais e as harmonizações de canções regionais, 
domínios nos quais o compositor deixou o seu cunho extremamente pessoal, 
impregnando ‑os de sonoridades que se associam imediatamente ao seu nome. 
Resultado do seu estudo de campo na recolha da música tradicional, as suas 
composições reflectem uma imagem das raízes da música portuguesa difícil 
de encontrar noutros compositores. 
Foco do interesse do maestro Paul Hillier desde a primeira hora em que assumiu 
o desafio de criar de raiz o Coro Casa da Música, em 2009, Lopes ‑Graça 
é agora o alvo de um concerto monográfico, inteiramente dedicado à sua obra 
coral, e que resultará no primeiro registo discográfico do Coro. 

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

10 Abr Domingo
18:00 Sala Suggia

Coro

1 4 51 4 4



“Especial. Não é apenas um pianista 
de técnica extraordinária, com sentido 
de cor e fantasia, mas também 
um músico sensível e intérprete 
lúcido.” New York Times

Alexander Romanovsky piano

L. van Beethoven Sonatas op.109 e 110
–
Robert Schumann Arabesque op.18; Toccata op.7; Carnaval op.9

Alexander Romanovsky tornou ‑se o mais jovem vencedor de sempre 
do Concurso Busoni ao ganhar o prestigiado certame internacional com apenas 
17 anos de idade. O lendário maestro Carlo Maria Giulini rendeu ‑se a este jovem 
“extraordinariamente dotado” e apadrinhou a sua carreira. Artista exclusivo 
da editora Decca, Romanovsky apresenta ‑se regularmente sob a direcção 
dos maestros Valery Gergiev, Michael Pletnev e Vladimir Ashkenazy, e 
na companhia das grandes orquestras mundiais. Naquela que é a sua estreia 
na Casa da Música, Alexander Romanovsky combina as vertentes mais 
líricas e épicas de dois gigantes do Romantismo, incluindo no seu programa 
sonatas finais de Beethoven e a transcendente Toccata de Schumann, 
a par de obras mais poéticas como Arabesque e Carnaval.

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

12 Abr Terça
21:00 Sala Suggia

Alexander Romanovsky
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Por quem os sinos dobram

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Alexander Liebreich direcção musical 

Arvo Pärt In memoriam, para cordas
W. A. Mozart Sinfonia nº 35, Haffner
–
Piotr Tchaikovski Sinfonia nº 6, Patética

Os sinos anunciam o tom de elogio fúnebre. Depois segue ‑se 
uma expressiva melodia, profundamente meditativa, que 
parece pintar uma paisagem e estabelece uma sonoridade 
ampla e envolvente, características que definem bem 
a escrita de Arvo Pärt. O contraste não podia ser maior com 
a Sinfonia Haffner de Mozart, escrita nas vésperas do 
casamento do compositor e logo após a estreia de O Rapto 
do Serralho, ópera cujo momento mais cómico paira 
sobre o final da sinfonia. A “Patética” de Tchaikovski encerra 
uma história misteriosa que o compositor nunca revelou 
e ficou para sempre associada à sua morte. Permanece 
na História da Música como um dos maiores monumentos 
da cultura russa.

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

15 Abr Sexta
21:00 Sala Suggia 

Sinfónica 
SÉRIE CLÁSSICA

1 471 4 6



Éric Mandillo direcção musical

É um caso à parte no panorama musical português, um entendimento raro com 
o palco por uma formação jovem e numerosa, a perfeita noção de espectáculo. 
Não é só a reunião de boas vozes e o repertório fluido, dominado, a lição bem 
estudada; é também a expressão corporal, o domínio coreográfico. O Coro 
Infanto ‑Juvenil da Universidade de Lisboa mostra na Casa o que é: um projecto 
maduro em sangue novo.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

16 Abr Sábado
16:00 Sala 2 

Coro Infanto‑Juvenil  
da Universidade de Lisboa
SERVIÇO EDUCATIVO · DIA MUNDIAL DA VOZ

No ano em que celebram as bodas de prata, as Vozes da Rádio lançam Canções 
do Homem Comum, o seu décimo trabalho discográfico. 
O homem comum é sonhador, apaixonado, criativo, romântico, observador, 
interventivo, crítico, alegre, divertido, irrequieto, por vezes melancólico, outras 
triste, outras ainda vingativo. É tudo isto, mais ainda, e tem um excelente sentido 
de humor. O melhor é conhecê‑lo.

Promotor: Brain Entertainment Group

€ 12,5
Cartão Amigo € 9,37 

16 Abr Sábado
21:30 Sala Suggia

Vozes da Rádio

1 4 91 4 8
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Coros amadores interpretação

Há canto em todos os cantos, numa Casa que canta com muitas vozes. Chegam 
de manhã e para elas todos os espaços são palco. Até meio da tarde, cruzam 
repertórios de música coral, chegam à vez e todas juntas, sucedem ‑se, 
acertam ‑se, desafiam ‑se – e chamam quem passa. Ganham nervo e alma 
em vários coros amadores. Festejam o dia que é seu. Até que a Sala 
Suggia as chame….

€ 1

17 Abr Domingo
10:00 – 16:00 Vários 
espaços 

Casa que canta
SERVIÇO EDUCATIVO · DIA MUNDIAL DA VOZ

Sinfonia Patética

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Alexander Liebreich direcção musical 
Concerto comentado por Mário Azevedo

Piotr Tchaikovski Sinfonia nº 6, Patética

Tchaikovski é considerado o maior compositor russo de sempre. A sua inspiração 
melódica era verdadeiramente incrível e na sua obra encontramos um sem 
fim de melodias belíssimas, extremamente conhecidas. A sua música é 
igualmente capaz de nos transmitir emoções fortíssimas. Como orquestrador 
tem rasgos de génio e é capaz de colocar grandes desafios aos músicos, como 
o de levar um fagote ao extremo do registo grave com a indicação de pppppp 
(o mais pianíssimo imaginável), algo aparentemente impossível de conseguir mas 
que é pedido nesta sinfonia. Mas Tchaikovski era também um homem obcecado 
pela ideia de um destino fatal ao qual não conseguia escapar. Essa ideia tomou 
conta das suas últimas sinfonias, dando origem a narrativas extra ‑musicais. 
A da Sexta Sinfonia ficou oculta por vontade do compositor e continua a 
representar um mistério para todos os músicos, dando origem a diversas teorias 
sobre a vida do compositor.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 

17 Abr Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

1 5 11 5 0
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Coros amadores interpretação

É a voz no centro de tudo, o princípio e o fim da história que fez o dia. Depois de 
animarem os diferentes espaços da Casa, grupos corais amadores confluem para 
a Sala Suggia. Num espectáculo possante, pelo número de pessoas reunidas em 
palco, a expressão vocal faz um programa em que a música inspira, expira.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

17 Abr Domingo
19:00 Sala Suggia 

O canto da Casa
SERVIÇO EDUCATIVO · DIA MUNDIAL DA VOZ

Luís Filipe Sá piano 
Maria Kagan violino
Vicente Chuaqui violoncelo

Sergei Rachmaninoff Trio elegíaco nº 1
Luís Costa Trio para piano, violino e violoncelo
–
Johannes Brahms Trio op.8

Os trios de Rachmaninoff e Brahms em programa são obras de juventude que 
anunciaram o enorme talento destes grandes nomes da História da Música. 
Sendo ambos exímios pianistas e intérpretes favoritos das suas próprias obras, 
tiveram no piano um meio de expressão privilegiado, facto que se comprova 
no protagonismo dado ao instrumento nestes trios. Luís Costa foi igualmente um 
dos pianistas mais conceituados do século XX português, nomeadamente 
no domínio da música de câmara onde acompanhou grandes artistas do circuito 
internacional. O seu trio é uma das obras mais importantes dentro do género 
na literatura musical portuguesa. 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4
 

19 Abr Terça
19:30 Sala 2

Arte Music Ensemble
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

1 5 31 5 2
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MÃO MORTA & REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical 

Temas dos Mão Morta com arranjos de Telmo Marques

A pretexto da celebração do centenário do Theatro Circo de Braga, o Remix 
Ensemble e os Mão Morta sobem ao palco num concerto inédito que passa 
em revista temas da banda de culto bracarense. Desde o concerto de estreia, 
realizado precisamente na cidade do Porto em 1985, os Mão Morta tornaram ‑se 
numa presença constante e incontornável na música portuguesa dos últimos 
30 anos. Com arranjos de Telmo Marques, percorre ‑se a história da banda num 
concerto que é também único no percurso do agrupamento de música 
contemporânea da Casa da Música.

Promotor: Theatro Circo

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

19 Abr Terça
21:00 Sala Suggia

Mão Morta & Remix  
CENTENÁRIO DO THEATRO CIRCO DE BRAGA

ReTimbrar direcção musical e interpretação

Por todas as vozes, no compasso de costumes populares, em sons e modas 
de muitos lugares, respiramos Portugal. É ao encontro das raízes lusas mais 
profundas, com instrumentos tradicionais gizando um roteiro emocional 
e visceral, que se reedita Arraial!, uma criação dos ReTimbrar. Com poesia e fibra, 
sentimos o ritmo de um coração grande, o de todos nós.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

23 Abr Sábado
16:00 Sala 2 

Voa Pé – Arraial
SERVIÇO EDUCATIVO · DIA MUNDIAL DA VOZ

1 5 51 5 4
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Na sua 11ª edição, Música & Revolução continua a ser uma 

das mais estimulantes narrativas da programação da 

Casa da Música, apresentando grandes obras-primas da 

História da Música num contexto que nos dá a conhecer 

as condições sociais e políticas em que estas foram criadas 

e as suas implicações extra-musicais. 

Em Ano Rússia, o festival abre com a música pela qual 

Chostakovitch foi acusado de “cultivar o gosto da burguesia”, 

e encerra com a grandiosa Sinfonia 1º de Maio, precisamente 

no dia 1 de Maio, com a qual Chostakovitch louvou o dia 

do trabalhador e os ideais da revolução. Pelo meio ficam dois 

lados de uma mesma moeda, as faces louvadas e banidas 

pelo regime da União Soviética. A Cantata para o 20º 

Aniversário da Revolução de Outubro, segundo textos 

de Marx, Lenine e Estaline, manifesta a conformidade 

de Prokofieff com a doutrina do realismo socialista, 

proporcionando momentos de espectacularidade com 

a Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da Música em palco.

As obras banidas pelo primeiro congresso da União 

de Compositores, em 1948, e compositores que integraram 

a célebre lista “Os sete de Khrennikov”, de 1979, estão 

também representados. No seu primeiro recital a solo em 

Portugal, o pianista Markus Hinterhäuser apresenta 

em estreia nacional a integral das Sonatas de Galina 

Ustvolskaya. Os nomes que se consagraram no Ocidente 

como descobertas geniais da música que se fazia do 

outro lado da cortina levam-nos ao encontro da música 

de Sofia Gubaidulina e Denisov. 

Back in the USSR é a proposta do Serviço Educativo para 

celebrar a liberdade com a música dos Beatles que foi 

igualmente proibida. O 4º Módulo do Curso Livre de História 

da Música, dedicado ao tema Música na União Soviética, 

promove uma reflexão aprofundada sobre este período tão 

fascinante quanto próximo do nosso tempo. 





Cantata para a Revolução

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Dmitri Chostakovitch Passacaglia de Lady Macbeth do distrito de Mtsensk
Nikolai Miaskovski Silêncio
–
Sergei Prokofieff Cantata para o 20º Aniversário da Revolução de Outubro

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

23 Abr Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica & Coro
FORA DE SÉRIE · MÚSICA & REVOLUÇÃO

A grandiosa e espectacular Cantata para o 20º Aniversário da Revolução 
de Outubro, segundo textos de Marx, Lenine e Estaline, testemunhou 
a conformidade de Prokofieff com a doutrina do realismo socialista. Um contraste 
pleno com a ópera Lady Macbeth do distrito de Mtsensk, que ficou célebre 
pelo artigo que foi publicado no jornal Pravda (A Verdade), acusando ‑a, 
sob instigação de Estaline, de ser “caos em vez de música” e de “cultivar o gosto 
da burguesia com gritos e música neurótica”. A exemplo do que aconteceu 
com Chostakovitch, mas de forma ainda mais estranha pelas características 
da sua música que procurava agradar ao povo, Miaskovski foi um dos 
compositores banidos de apresentações públicas durante o regime soviético. 
O seu poema sinfónico Silêncio tem por base um comovente poema de amor 
de Edgar Allan Poe.
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Armandinho é um cantor popular brasileiro que fez do reggae o ponto de partida 
para alcançar outros géneros e públicos. O seu primeiro álbum alcançou 
o sucesso com músicas como “Folha de Bananeira”, “Balanço da Rede”, “Rosa 
Norte” e “Outra noite que se vai”, conquistando a marca de disco de ouro. Em 2013 
lançou o seu último trabalho de originais, Sol Loiro, editado em Portugal no início 
de 2014 com uma boa resposta da rádio e do público nacional. 2016 assinala 
o regresso de Armandinho a Portugal para espectáculos que prometem 
desvendar um pouco do seu próximo disco e partilhar a boa energia que tanto 
o caracteriza.

Promotor: Primeira Linha Lda

1ª Plateia € 22 
Cartão Amigo € 16,5
2ª Plateia € 18 
Cartão Amigo € 13,5

24 Abr Domingo 
22:00 Sala Suggia

Armandinho 

Back in the USSR

StopEstra! interpretação
Tim Steiner direcção musical

Num concerto sem o filtro da censura, a música corre como quer, mostrando que, 
mais cedo ou mais tarde, chega a todo o lado. Celebrando liberdade, com 
a lembrança de um tempo, fomos ao baú resgatar temas universais, alguns 
com um passado controverso. O resultado é um alinhamento sem regime, 
independente, interpretado por uma banda cheia de atitude.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5

26 Abr Terça 
21:00 Sala Suggia

Back in the USSR 
SERVIÇO EDUCATIVO · MÚSICA E & REVOLUÇÃO 
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Sinfonia para a Revolução

1ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical 
Raquel Camarinha soprano

Elena Firsova Earthly Life, cantata para soprano e ensemble
Elena Firsova Music for 12 
Edison Denisov Sinfonia de Câmara nº 2

2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical 

Dmitri Chostakovitch Suite do bailado O Parafuso 
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 2, dedicada a Outubro

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

29 Abr Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica, Remix & Coro
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE · MÚSICA & REVOLUÇÃO

“Dirigidas por Vassily Sinaisky (…) as obras 
alcançam tensão dramática e intensidade 
emocional.” The Jerusalem Post

Dedicada a Outubro para celebrar o 10º aniversário da Revolução de 1917, 
a Sinfonia nº 2 de Chostakovitch termina com o coro “Íamos pedir pão e trabalho” 
e procura exprimir os sentimentos associados à luta e vitória do povo no processo 
revolucionário. A sua crueza e intensidade de expressão, em linha com as 
correntes de modernidade em voga nesse tempo, fez com que a obra fosse 
banida dos palcos da União Soviética por altura do primeiro congresso da União 
de Compositores em 1948. 
Em 1979 foi a vez de Edison Denisov e a sua aluna Elena Firsova constarem na lista 
de artistas soviéticos que ficou conhecida como “Os sete de Khrennikov”, a qual 
excluía a música destes compositores de qualquer representação oficial da União 
Soviética. No entanto, a história fez justiça a todos estes compositores banidos 
e hoje em dia são considerados os grandes representantes da música soviética 
do século XX.
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Markus Hinterhäuser piano

Galina Ustvolskaia Integral das Sonatas para piano

No seu primeiro recital a solo em Portugal, o pianista austríaco Markus 
Hinterhäuser apresenta aquela que será a estreia nacional da integral 
das Sonatas para piano de Galina Ustvolskaya. Autora de uma obra 
extremamente expressiva, Galina Ustvolskaya foi das mais destacadas alunas 
de Chostakovitch e com o mestre partilhou o mesmo sentido dramático de 
criar atmosferas de grande nostalgia. No ano em que se assinala o 10º aniversário 
da sua morte, a sua música começa a despertar um interesse crescente 
no Ocidente e foi alvo de gravações aclamadas de Markus Hinterhäuser, 
intérprete sobejamente conhecido no repertório do século XX e pela sua acção 
enquanto director do Festival de Salzburgo. 

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

Apoio:

30 Abr Sábado
21:00 Sala Suggia

Markus Hinterhäuser
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · MÚSICA & REVOLUÇÃO
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1º de Maio

1ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical 
Raquel Camarinha soprano

Sofia Gubaidulina Concordanza
Edison Denisov La vie en rouge

2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical 

Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 3, O 1º de Maio

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5 
Cartão BPI € 12

01 Mai Domingo
18:00 Sala Suggia

Sinfónica, Remix & Coro
FORA DE SÉRIE · MÚSICA & REVOLUÇÃO

A obra de Sofia Gubaidulina, compositora que celebra 85 anos em 2016 e que 
permanece como a figura mais aclamada da música russa da actualidade, 
foi praticamente desconhecida no Ocidente até ao início da década de 1980, 
altura em que o violinista Gidon Kremer lhe deu verdadeira projecção 
internacional. Concordanza foi estreada no Festival da Primavera de Praga, 
em 1971, ainda antes de Gubaidulina ser incluída na lista negra de Khrennikov por 
apresentações indevidas no Ocidente. La vie en rouge, de Denisov, data de 1973 
e representa a fase em que o compositor começou a incluir elementos de jazz, 
canção popular, dança e paródia na sua música, resultando numa surpreendente 
cantata para soprano com base em textos de Boris Vian.
Um grandioso coro encerra a Sinfonia nº 3 de Chostakovitch, obra que progride 
para um clima de celebração quando comparada com a sinfonia precedente.
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José de Eça tenor
Tiago Nunes piano

Francisco de Lacerda Tenho tantas saudades; Amar mas saber amar; Canção triste
Luís de Freitas Branco Rendondilhas de Camões; Aquela Moça; Élévation
Gabriel Fauré Tristesse; Après un rêve
Henri Duparc Phidylé; L’invitation au voyage
Richard Strauss Heimliche Aufforderung; Caecilie; Morgen
Johannes Brahms Intermezzo op.118 nº 2
Franz Lehár Dein ist mein ganzes Herz
Ernesto Curtis Torna a surriento
Francesco Paolo Tosti A Vucchella
Salvatore Cardillo Core ’ngrato

No seu regresso à Sala 2, onde actuou na qualidade de vencedor do Prémio do 
Concurso Internacional de Santa Cecília 2013, o tenor José de Eça leva ‑nos 
ao universo da canção romântica e expressionista cantada em português, 
francês, alemão e italiano. Do tom popular da célebre napolitana de Tosti para um 
texto de d’Annunzio, A Vucchella, ao revivalismo trovadoresco de algumas 
canções de Freitas Branco ou das trovas de Lacerda, passando pela sofisticação 
insinuante das canções francesas em programa, este é um recital extremamente 
variado feito de peças sobejamente conhecidas.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

03 Mai Terça 
19:30 Sala 2

José de Eça
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

An Evening Of Solo Piano 

Durante mais de cinco décadas, Jack DeJohnette foi a âncora rítmica por trás 
de alguns dos projectos mais inovadores do jazz. Colaborou com nomes lendários 
como Miles Davis, John Coltrane, Thelonious Monk, Keith Jarrett e Pat Metheny, 
entre muitos outros. Mas o seu primeiro instrumento foi o piano, e várias das suas 
composições têm sido gravadas ao longo do tempo. Chegou agora o momento 
de o famoso baterista se apresentar como pianista, a solo, com a edição do seu 
primeiro disco neste formato – Return, a editar em Abril pela New Velle Records, 
exclusivamente em vinil –, que inclui duas novas composições e reinterpretações 
de temas já gravados em projectos mais antigos. É também a solo que sobe 
ao palco da Sala Suggia num concerto histórico.

€ 16
Cartão Amigo € 12
Jovem/Senior € 13,6
Cartão Estudante € 12,8
Cartão BPI € 12,8

03 Mai Terça
21:00 Sala Suggia

Jack DeJohnette
CICLO JAZZ
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06–
15  M

AI

Maio. A Primavera manifesta-se em toda a sua 

euforia e traz de volta a narrativa que celebra 

os valores da juventude. O Spring ON! desvenda 

as novas tendências do jazz, apresentando 

projectos inovadores que cruzam as mais diversas 

influências das músicas urbanas com uma matriz 

de improvisação. Uma nova e exclusiva selecção 

de Rising Stars, nomeadas pelas mais prestigiadas 

salas de concerto europeias, dá a conhecer as 

estrelas da futura geração de concertistas ao longo 

de um fim-de-semana com a assinatura da ECHO 

(European Concert Hall Organization). As primeiras 

sinfonias de três nomes maiores da música russa 

são dirigidas por um dos maestros portugueses 

mais consagrados da nova geração, Pedro Neves.

O ímpeto da juventude num ciclo de programação 

para todas as idades.
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O Spring ON! reúne algumas das propostas mais desafiantes do jazz actual, 
privilegiando os projectos de jovens músicos europeus.  Com referências 
que circulam entre o rock, a electrónica, ou mesmo as tradições folk, sob a capa 
abrangente do jazz e o culto da improvisação, este será um fim‑de‑semana 
marcado pela frescura criativa e uma oportunidade para ouvir as novas 
tendências e os solistas que poderão marcar o jazz europeu dos próximos anos.

CICLO JAZZ 
06 – 08 MAI Spring ON! Novas tendências do jazz

A European Concert Hall Organization (ECHO) reúne as mais importantes salas 
de concerto da Europa. Todos os anos, desde 1995, os seus programadores 
e directores artísticos escolhem um grupo de jovens intérpretes que representam 
a sua aposta naquela que será a futura geração de concertistas. Estes músicos 
apresentam‑se depois numa digressão europeia que percorre a maior parte 
dessas salas, levando consigo as escolhas artísticas das salas que os nomearam 
e novas obras escritas para eles por compositores de renome internacional. 
Em 2016, apresentam‑se na Casa da Música as mais diversificadas formações, 
desde a harpa a solo ao quarteto de cordas, passando pelo trio com piano, 
o piano solista, o violoncelo e o canto na voz de um barítono. Não perca as jovens 
promessas do circuito internacional, nomes com provas dadas nos 
mais prestigiados concursos internacionais e na mira das grandes 
editoras discográficas.

Bilhete Festival € 30

O RITO DA PRIMAVERA
ECHO RISING STARS 
13 – 15 MAI

ECHO RISING STARS
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Laeiszhalle Elbphilharmonie Hamburg, Kölner Philharmonie, 
Festpielhaus Baden ‑Baden e Konzerthaus Dortmund apresentam:
Trio Catch
Boglárka Pecze clarinete
Eva Boesch violoncelo 
Sun ‑Young Nam piano

Christophe Bertrand Sanh 
John Bull (arr. Márton Illés) In Nomine XII 
Johannes Maria Staud Wasserzeichen (estreia nacional)
L. van Beethoven Trio op.11 “Gassenhauer”

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

13 Mai Sexta
21:00 Sala 2

Trio Catch
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Philharmonie Luxembourg apresenta:
Cathy Krier piano

Jean ‑Philippe Rameau Suite em Sol
Denis Schuler L’autre ravage (estreia nacional)
György Ligeti Musica Ricercata

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

14 Mai Sábado
12:00 Sala 2

Cathy Krier
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS
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Wiener Konzerthaus e Musikverein Wien apresentam:
Harriet Krijgh violoncelo
Magda Amara piano

Felix Mendelssohn Sonata para violoncelo e piano nº 2, op.58
Johanna Doderer break on through, DWV 95 
César Franck Sonata em Lá maior para violoncelo e piano 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

14 Mai Sábado
16:00 Sala 2

Harriet Krijgh 
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Primeiras Sinfonias

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical 

Sergei Rachmaninoff Sinfonia de Juventude, em Ré menor
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 1, Clássica
–
Alfred Schnittke Sinfonia nº 1 

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE IV · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

O lendário maestro Leonard Bernstein dizia que a Sinfonia Clássica era uma das 
partituras mais divertidas de sempre e que sempre o fazia rir. Prokofieff conseguiu 
recriar o ambiente das grandes sinfonias do período Clássico, recuperando as 
instrumentações, as formas e os ritmos do século XVIII, a própria linguagem tonal 
e o ambiente geral, com um toque do modernismo que despontava na Europa. 
A Primeira Sinfonia de Schnittke é claramente uma obra do nosso tempo. 
Também nela pairam as influências de diversos compositores do passado, 
citações de Chopin, Johann Strauss e Tchaikovski às quais se juntam 
coreografias dos músicos que se transformam numa espécie de manifesto. 
Rachmaninoff era um jovem estudante com 17 anos de idade quando escreveu 
o primeiro andamento de uma Sinfonia. A influência de Tchaikovski é nítida 
e o poema sinfónico Francesca da Rimini é apontado como modelo desta sinfonia 
incompleta mas cuja beleza justificou bem a sua inclusão no repertório.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5 
Cartão BPI € 12

17:15 Cibermúsica
Palestra pré ‑concerto por 

Fernando Lapa

14 Mai Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
O RITO DA PRIMAVERA · DESCOBERTAS SINFÓNICAS
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Philharmonie de Paris apresenta:
Quatuor Zaïde
Charlotte Juillard violino 
Leslie Boulin ‑Raulet violino
Sarah Chenaf viola 
Juliette Salmona violoncelo

L. van Beethoven Quarteto op.130 e Grande Fuga op.133

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4 
 

14 Mai Sábado 
21:00 Sala 2 

Quatuor Zaïde
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

Concertgebouw Amsterdam e Palais des Beaux ‑Arts Bruxelles apresentam:
Remy Van Kesteren harpa

Programa: Música Callada – Homenagem a Federico Mompou

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4 
 

15 Mai Domingo 
16:00 Sala 2 

Remy Van Kesteren 
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS
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Joseph Haydn Quarteto de cordas em Dó maior, op.33 nº 3
Eurico Carrapatoso In Illo Tempore
Alfred Schnittke Quarteto de cordas nº 3 

Ao longo de 2016, o Quarteto de Cordas de Matosinhos celebra o Ano Rússia 
apresentando em todos os seus recitais um dos célebres Quartetos 
Russos de Haydn e um quarteto de um grande compositor russo. O ciclo abre 
com o Quarteto “O Pássaro”, assim designado pela semelhança entre os temas 
do seu primeiro andamento e o canto dos pássaros. A presença da música 
de autores portugueses é outra constante nos programas, sendo esta 
uma oportunidade para escutar a obra que Eurico Carrapatoso escreveu para 
o Quarteto de Matosinhos.
A síntese entre a música do passado e do presente, marcada por uma influência 
da música tradicional e de raiz popular, encontra no Quarteto nº 3 de 
Schnittke um exemplo perfeito, razão pela qual esta obra é das mais conhecidas 
que o compositor russo compôs.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

Apoio

17 Mai Terça 
19:30 Sala 2

Quarteto de Cordas de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Barbican Centre London apresenta:
Benjamin Appl barítono
James Baillieu piano

Canções de Franz Schubert, Nico Muhly e Robert Schumann

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4 

15 Mai Domingo 
18:00 Sala 2

Benjamin Appl & James Baillieu 
O RITO DA PRIMAVERA · ECHO RISING STARS

1 8 51 8 4



©
 B

en
 E

al
ov

eg
a

“Altstaedt comunicou sempre de perto com 
a orquestra e dirigiu a sinfonia de Haydn 
“con spirito”. Frankfurter Neue Presse

Clássicos de Viena

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Christoph Altstaedt direcção musical 
António Rosado piano

Joseph Haydn Sinfonia nº 104, Londres
W. A. Mozart Concerto para piano e orquestra nº 23, 
em Lá maior, KV 488 
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 7

Haydn, Mozart e Beethoven permanecem como a tríade 
de compositores mais popular da História da Música, 
sendo associados ao Classicismo e à chamada Primeira Escola 
de Viena, rivalizando entre si as preferências do grande público. 
Em programa estão algumas das suas composições mais conhecidas. 
O pianista António Rosado interpreta o célebre Concerto em Lá maior 
de Mozart, cujo andamento lento constitui um dos mais belos 
sicilianos de todo o repertório. Tentar eleger a melhor peça 
entre este concerto e as duas sinfonias de Haydn e 
Beethoven em programa é uma tarefa aparentemente 
impossível. Já conhecer a interpretação do 
maestro Christoph Altstaedt, uma recente 
revelação no universo da direcção musical que 
tem reunido a unanimidade da crítica 
da especialidade, nos surge como uma 
proposta imperdível. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

20 Mai Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

José Luís Borges Coelho direcção musical 

Dirigido desde a sua fundação pelo maestro José Luís Borges Coelho, 
o Coral de Letras da Universidade do Porto completa este ano 50 anos 
de um percurso intenso com concertos em todo o país e digressões 
internacionais. O repertório vasto e ecléctico é uma das características 
marcantes do coral, que desde o início fez da música portuguesa o seu 
eixo central. Neste concerto comemorativo podemos ouvir algumas 
das obras mais emblemáticas deste repertório.

Promotor: Coral de Letras da Universidade do Porto

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4 

21 Mai Sábado 
18:00 Sala Suggia

Coral de Letras da Universidade 
do Porto
CONCERTO COMEMORATIVO DO 50º ANIVERSÁRIO
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A 7ª de Beethoven

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Christoph Altstaedt direcção musical 
Concerto comentado por Helena Marinho

L. van Beethoven Sinfonia nº 7

A estreia da Sinfonia nº 7 de Beethoven foi um daqueles momentos da história 
da música memoráveis a vários níveis. Decorreu a 8 de Dezembro de 1813, 
na Grande Sala da Universidade de Viena, num concerto a favor dos soldados 
feridos na batalha de Hanau. A grandiosa introdução do primeiro andamento, 
a imparável e misteriosa procissão que é o segundo andamento, a exuberante 
alegria do terceiro e a alucinante energia do quarto soaram perante um público 
que aplaudiu entusiasticamente. O concerto foi organizado por Maelzel, o inventor 
do metrónomo, e na orquestra tocavam alguns dos maiores músicos daquele 
tempo, nomeadamente Salieri, Spohr e Meyerbeer. Foi um sucesso triunfal. 
E esse sucesso repete ‑se hoje em dia sempre que esta fabulosa sinfonia é alvo 
de uma grande interpretação.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 
 

22 Mai Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Ian Wilson Atlantica
Merlijn Twaalfhoven 1 Gram of Time 
Fuminori Tanada Misterious Morning II 
Hikari Kiyama Sax Quartet
Gregory Wanamaker Run 
Philip Geiss Patchwork

O QuadQuartet tem sido uma presença regular na programação da Casa 
da Música, apresentando sempre programas tão estimulantes quanto inovadores. 
Da linguagem minimalista da obra de Philip Geiss, cujo nome Patchwork deixa 
adivinhar a repetição de padrões rítmicos e melódicos nos quatro saxofones, 
aos sons das misteriosas paisagens sonoras que constituem a música 
de Fuminori Tanada, este é um programa que nos dá a conhecer as infindáveis 
e surpreendentes possibilidades expressivas de um quarteto de saxofones. 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

24 Mai Terça 
19:30 Sala 2

QuadQuartet
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

1 8 91 8 8
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Curso de Música Silva Monteiro direcção artística
Andreia Sousa, Óscar Rodrigues, Liliana Rocha, Victor Gomes e Névio Silva 
direcção musical
Alunos do Curso de Música Silva Monteiro interpretação
Rute Pimenta encenação 
Escola Fontes Pereira de Melo, Universidade de Stord, Universidade 
de Stavanger, Ópera Nacional de Bergen, Fundação Dr. António Cupertino 
de Miranda e Casa da Música parceiros

É uma ópera científica, a matéria escolar a entregar ‑se à Arte. É a Pegada Cultural 
a desejar ‑se indelével no Ensino, sobre a Terra que merece cuidados. Concebida 
por alunos do 5.º ao 8.º ano, o espectáculo tem libreto criado a partir dos 
programas curriculares de Ciências. Realizado com o apoio dos EEA Grants 
e da DGArtes, e unindo instituições nacionais e europeias, é a expressão 
do projecto Write a Science Opera da RESEO – European Network for Opera 
and Dance Education.

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5  

28 Mai Sábado
16:00 Sala 2

Terra: um planeta com vida
SERVIÇO EDUCATIVO 

Música em tempo de guerra

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical 

Erkki ‑Sven Tüür Le poids des vies non vécues
Dmitri Chostakovitch Sinfonia nº 7, Leninegrado

A Sinfonia “Leninegrado” é possivelmente a composição mais célebre do grande 
compositor russo Dmitri Chostakovitch. Após a estreia de grande sucesso 
na União Soviética, a Sinfonia foi tocada pelas grandes orquestras mundiais 
e transmitida pelas rádios inglesa e norte ‑americana em interpretações dirigidas 
por maestros tão célebres quanto Sir Henry Wood e Arturo Toscanini. Escrita 
durante o cerco a Leninegrado, permanece como um hino à resistência contra 
o nazismo. Neste enquadramento, é espantoso o bom humor com que 
esta fabulosa sinfonia surpreende os ouvintes. 
O programa abre com a estreia nacional de uma obra muito recente, 
escrita em 2015 pelo compositor estónio Erkki ‑Sven Tüür para assinalar 
o centenário da Primeira Grande Guerra.

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por Rui Pereira

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5 
Cartão BPI € 12

28 Mai Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

1 9 11 9 0
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Maratona de concertos de instrumentos de tecla com alunos  
das Escolas Vocacionais

Mais um ano e mais uma edição, aumentada, da nossa maratona de instrumentos 
de tecla. Criada pelo 100.º aniversário de nascimento de Helena Sá e Costa, esta 
celebração conta, de ano para ano, com mais participantes, de todo o país. Como 
numa boa Casa há sempre lugar para quem deseja entrar, abrimos as portas 
a todos, sejam 103 ou cento ‑e ‑muitos… vW

€ 1

29 Mai Domingo
10:00 – 18:00  
Vários espaços

103 teclistas para D. Helena
SERVIÇO EDUCATIVO · 103 ANOS. HELENA SÁ E COSTA

“O verdadeiro sucessor dos grandes 
pianistas russos do passado.” Gramophone

Boris Berezovsky piano

Edvard Grieg Sonata op.7
Edvard Grieg Sete peças líricas
Piotr Tchaikovski Seis peças de As Estações
–
Igor Stravinski Sonata em Dó maior
Igor Stravinski Petruchka

Vencedor da Medalha de Ouro do Concurso Internacional Tchaikovski de 
Moscovo, em 1990, Boris Berezovsky conquistou os palcos mundiais com 
o repertório mais virtuosístico da literatura pianística. Destilando uma facilidade 
estonteante e um domínio absoluto do teclado, Berezovsky tornou‑se numa lenda 
viva dos festivais de música e consagrou‑se como um dos mais aclamados 
intérpretes dos Românticos e dos grandes mestres russos. 
No seu regresso à Casa da Música, onde actuou em 2010, 
o pianista russo toca os seus compositores de eleição, 
percorrendo algumas das mais conhecidas Peças 
Líricas de Grieg, incluindo Butterfly, Berceuse, 
March of the Dwarfs ou Wedding day, 
e peças predilectas de Tchaikovski. 
O recital culmina com a mítica 
Petruchka de Stravinski, um marco 
de dificuldade transcendente no repertório 
dos virtuosos.

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

29 Mai Domingo
18:00 Sala Suggia

Boris Berezovsky
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · 103 ANOS. HELENA SÁ E COSTA

1 9 31 9 2
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O Verão chega à Casa da Música com Serenatas 

célebres de Mozart e Tchaikovski. É o tempo por excelência 

da música ao ar livre e não vão faltar os já tradicionais concertos 

de entrada livre na esplanada nem o encontro de bandas 

filarmónicas. O Coro Casa da Música apresenta em estreia 

nacional o Cântico do sol de Gubaidulina e o Remix Ensemble, 

dirigido pelo grande maestro e oboísta Heinz Holliger, evoca 

a Lua no seu programa de Junho. As noites brancas de 

São Petersburgo ressoam no programa da Orquestra Barroca, 

inspirado na Corte de Catarina, a Grande, e que marca a estreia 

no Porto do violinista Dmitri Sinkovsky. Os ritmos da música 

cubana e os sons da planície alentejana juntam -se a clássicos 

norte-americanos na digressão que traz a Empire State Youth 

Orchestra à Europa. Quem sobe ao palco na companhia 

da Orquestra Sinfónica é o DJ Switch, figura incontornável 

do hip hop britânico que venceu o campeonato DMC DJ 

em 2008 e que apresenta em estreia mundial uma nova obra 

de Gabriel Prokofiev para orquestra e gira-discos. 

A noite mais longa do ano tem sabor a música num programa 

bem festivo da Banda Sinfónica Portuguesa. Há muitas 

celebrações na Casa da Música. A violoncelista Stéphanie 

Huang festeja a sua vitória no Prémio Suggia em concerto com 

a Orquestra Sinfónica, o Concurso Internacional Santa Cecília 

acolhe pianistas de todo o mundo para eleger um só vencedor, 

o Folefest exibe os seus acordeonistas premiados e diversas 

escolas de música assinalam o final de mais um ano de 

sucesso. A Orquestra Sinfónica Portuguesa apresenta-se 

na Casa da Música e traz de volta à Sala Suggia a maestrina 

Joana Carneiro e o pianista Artur Pizarro. O Verão termina 

em Setembro com o Concerto da Sinfónica na Avenida 

dos Aliados, para o qual toda a cidade do Porto está 

convidada, mas pelo meio há ainda muito a desvendar. 

O jazz, com nomes tão grandes quanto os de Branford 

Marsalis e Kurt Elling, o fado, as figuras emergentes 

do pop e rock, DJs consagrados, músicas do mundo 

e tantas outras propostas juntam-se num apelativo 

cartaz a apresentar na íntegra na Primavera de 2016.

03  J
UN–

10  S
ET

Super Bock
Patrocinadores Verão na Casa



1 9 91 9 8



Serenatas

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical 

Antonín Dvořák Serenata para sopros
Piotr Tchaikovski Serenata para cordas
–
W. A. Mozart Serenata nº 9, em Ré maior, KV 320

Chegou o Verão e com o calor o tempo das serenatas, um género musical que nos 
remete para o ar livre e a música nocturna, tocada em homenagem a uma pessoa 
ilustre ou para cortejar uma donzela. A grande serenata de Tchaikovski tem início 
de forma calorosa, resultado da mestria com que o grande compositor russo 
escrevia para cordas. Nela, Tchaikovski prestou homenagem a Mozart numa 
sonatina, incluiu uma valsa que se tornou célebre por si só, escreveu uma elegia 
e concluiu ‑a com um tema russo. A música popular também paira sobre a 
Serenata para sopros de Dvořák, numa alusão à música palaciana e a diversas 
danças eslavas.
A Serenata “Posthorn” de Mozart representa o expoente máximo deste género 
no Classicismo e as suas dimensões ultrapassam largamente as sinfonias 
da época. O sentido dramático de Mozart tem aqui uma fabulosa representação 
do seu génio teatral. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,6
Cartão BPI € 15,6

03 Jun Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA · VERÃO NA CASA

O carteiro de Mozart

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

W. A. Mozart Serenata nº 9, em Ré maior, KV 320

Uma obra ideal para conhecer diversos instrumentos da orquestra, repleta 
de belíssimos e melodiosos solos, bem como de andamentos muito contrastantes 
entre si e com ritmos de danças palacianas do século XVIII. As fabulosas 
dramaturgias de Mozart estão presentes desde os contrastes bem dramáticos 
do início, marcados por exclamações grandiosas da orquestra. E a trompa 
que associamos à imagem universal dos correios, a mesma que no tempo de 
Mozart anunciava a chegada do postilhão, está em destaque num solo 
que deu o nome à Serenata. Venha conhecer em detalhe uma das grandes obras 
de Mozart sob a direcção de um grande especialista da música Clássica, 
Leopold Hager. 

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 

05 Jun Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO · VERÃO NA CASA

2 0 12 0 0



Concerto de Encerramento do Ano Escolar
Academia Coral do Porto
em colaboração com a Orquestra do Norte

O Conservatório de Música do Porto assinala o encerramento do ano 
apresentando a Academia Coral do Porto num concerto em colaboração com 
a Orquestra do Norte e onde estão integrados muitos dos seus 
alunos e membros da comunidade escolar. O aluno vencedor do Prémio 
Orquestra do Norte/Conservatório de Música do Porto será solista numa obra 
concertante. Venha celebrar o sucesso de uma promissora geração 
de jovens músicos. 

Promotor: Conservatório de Música do Porto

€ 4
 
 

05 Jun Domingo
18:00 Sala Suggia
 

Conservatório de Música do Porto
VERÃO NA CASA

Luís Filipe Sá piano
Carlos Alves clarinete
Maria Kagan violino
José Despujols violino
Mateusz Stasto viola
Vicente Chuaqui violoncelo 

Johannes Brahms Quinteto com clarinete 
Robert Schumann Quinteto com piano, op.44

Há solistas que podem mudar o rumo de vida de um compositor. Nos últimos anos 
de vida, Johannes Brahms conheceu um clarinetista soberbo, solista da 
Orquestra de Meiningen, senhor de um domínio técnico e expressivo 
praticamente sem limites. Foi para Richard Mühlfeld que Brahms escreveu quatro 
partituras magníficas, incluindo o quinteto em programa, um trio e duas sonatas 
para clarinete. E o mundo agradece tal frutuoso encontro que deu origem a quatro 
obras ‑primas. Também a pianista Clara Schumann foi a grande musa inspiradora 
de Robert Schumann. O Quinteto com piano foi ‑lhe dedicado e terá sido 
a pianista a fazer a primeira leitura, mas as honras da estreia recaíram sobre Felix 
Mendelssohn, um dos compositores virtuosos da chamada geração de 1810.
Para interpretar estas obras juntam ‑se ao quarteto de cordas o clarinetista 
Carlos Alves e o pianista Luís Filipe de Sá. 

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

07 Jun Terça 
19:30 Sala 2

Arte Music Ensemble
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · VERÃO NA CASA

2 0 2



Cântico do Sol

CORO CASA DA MÚSICA
Kaspars Putniņš direcção musical 
Filipe Quaresma violoncelo
Mário Teixeira percussão
Manuel Campos percussão
 –
Johannes Brahms Três canções, op.42
Johann Sebastian Bach Suite nº 1 para violoncelo solo
Sofia Gubaidulina Cântico do Sol

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

 

12 Jun Domingo
18:00 Sala Suggia

Coro
VERÃO NA CASA

“Nem um só gesto desperdiçado, 
nem um só exagerado. Kaspars Putniņš 
é um modelo de expressividade 
relaxada.” Wales Arts Review

Dedicado ao 70º aniversário do lendário violoncelista Mstislav Rostropovitch, 
o Cântico do Sol de Sofia Gubaidulina, a mais aclamada compositora russa 
da actualidade, é escrito segundo textos de São Francisco de Assis em louvor 
do Criador e das suas criações, nomeadamente o Sol e a Lua, os quatro 
elementos, a vida e a morte. Há quem considere a obra um concerto para 
violoncelo e coro mas a compositora rejeitou sempre a sugestão. Contando com 
dois percussionistas, um violoncelista e coro misto, a obra tem um forte carácter 
ritual e reproduz sonoridades que nos remetem para cultos ancestrais.
As Três canções op.42 de Brahms, escritas para coro misto a seis vozes, 
enquadram ‑se na melhor tradição da música a cappella. Os efeitos de pergunta 
e resposta entre dois coros – o masculino e o feminino que se dividem em três 
vozes – são particularmente expressivos e criam uma atmosfera belíssima. 
O programa é dirigido pelo titular do Coro Filarmónico da Estónia, um dos mais 
conceituados a nível mundial. 

2 0 52 0 4



Ricardo Gordo guitarra portuguesa
Samuel Lupi guitarra 
José Sales baixo
Paulo Martins bateria

Ricardo Gordo inspira‑se fortemente na música tradicional portuguesa, cruzando 
as linguagens da música alentejana, mais precisamente da sua terra natal 
Portalegre, com as do fado, mesclando aqui e ali sonoridades do norte de África 
e do Oriente. Sem esquecer o rock, do pop ao mais pesado, num diálogo 
recorrente entre a guitarra portuguesa e a guitarra eléctrica. Depois do EP 
de estreia Fado Metal, Ricardo Gordo editou em 2014 o álbum Mar Deserto, onde 
todos estes elementos se encontram em composições da sua autoria, sozinho 
ou a várias mãos – excepção feita a “Terra de Pó”, cuja composição pertence 
ao seu mestre Custódio Castelo, com quem se licenciou em Guitarra Portuguesa 
na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8 
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

14 Jun Terça
19:30 Sala 2

Ricardo Gordo
NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA · FIM DE TARDE · VERÃO NA CASA

A última sinfonia

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Sándor Veress Transilvanian Dances
Heinz Holliger (S)irató, in memoriam Sándor Veress
–
António Breintenfeld Sá ‑Dantas nova obra para orquestra (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música)
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 7

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER I · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

Na sua última sinfonia, Prokofieff parece procurar as origens da sua música e faz 
como que um regresso à Sinfonia Clássica, numa obra escrita para conquistar 
o público mais jovem, com melodias serenas e timbres claros.
O compositor suíço de origem húngara Sándor Veress foi muito influenciado 
pelos seus dois professores de Budapeste, Kodály e Bartók. Seguindo os seus 
exemplos estudou o folclore de diversas regiões. As Danças da Transilvânia foram 
escritas nessa linha de influência, resultando em obras de sabor popular. 
A segunda parte da sua vida foi passada na Suíça, onde entre os seus alunos 
de composição figurou o oboísta e maestro Heinz Holliger. Após a morte 
de Veress, em 1992, Holliger compôs (S)irató em sua homenagem. O programa 
apresenta em estreia mundial uma encomenda da Casa ao Jovem Compositor 
em Residência 2016.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5 
Cartão BPI € 12

20:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por 

Daniel Moreira

Apoio

18 Jun Sábado
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS · VERÃO NA CASA

2 0 72 0 6



Seja a interpretar o seu repertório original ou a música de compositores 
internacionais destacados no universo das big bands, apresentando os arranjos 
históricos ou ainda reformulando o repertório de artistas de reconhecido mérito 
com arranjos originais, a Orquestra Jazz de Matosinhos mantém uma intensa 
actividade criativa, apresentando repertórios de todas as variantes estéticas e 
todas as épocas do jazz. Tem actuado regularmente nas principais salas do país e 
também em Bruxelas, Milão, Nova Iorque e França. Foi a primeira formação 
portuguesa de jazz a participar num festival norte‑ americano e realizou 
temporadas nos clubes nova‑iorquinos Jazz Gallery, Jazz Standard, Iridium 
e Birdland. Este concerto na Sala Suggia conta com um convidado 
surpresa que será anunciado oportunamente.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

19 Jun Domingo
21:00 Sala Suggia

OJM & Convidado 
CICLO JAZZ · VERÃO NA CASA

2 0 92 0 8

EVENTOS

A Casa da Música recebe eventos de empresas ou 
quaisquer outras organizações, tornando‑os em 
momentos únicos e distintivos, contribuindo para 
o seu sucesso.
Os seus espaços são certamente ideais 
para um evento empresarial, associativo ou, 
simplesmente, social. As salas estão equipadas 
com adequados equipamentos de som, luz 
e audiovisual, e contam com a assistência 
permanente de uma equipa técnica que presta 
os serviços de apoio de que necessita.

+351 220 120 214

+351 220 120 218

eventos@casadamusica.com



Grandes solistas

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Heinz Holliger oboé e direcção musical 
Ivan Ludlow barítono

Heinz Holliger / Arnold Schoenberg Sechs kleine Klavierstücke op. 19
Bernd Alois Zimmermann Un « petit rien », musique légère, lunaire et ornithologique
Bruno Maderna Concerto nº 1 para oboé e ensemble
–
Heinz Holliger Lunea, para barítono e grande ensemble

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER II

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6

 

Apoio

21 Jun Terça
19:30 Sala Suggia

Remix

Heinz Holliger ficou mundialmente conhecido em 1959 após conquistar o primeiro 
prémio no prestigiado Concurso Internacional de Genebra. Compositores 
como Messiaen, Berio, Carter, Lutosławski, Stockhausen ou Penderecki 
escreveram obras para Holliger, senhor de uma das maiores discografias deste 
instrumento onde consta uma notável gravação do Concerto de Maderna 
em programa. Mas a sua carreira é hoje em dia igualmente consagrada 
no domínio da direcção de orquestra e da composição, arte pela qual já foi 
distinguido com o Prémio Ernst von Siemens, entre outros. No concerto em 
que dirige o Remix Ensemble pela primeira vez, Holliger dá a conhecer as suas 
três facetas profissionais, naquele que é um raro exemplo de excelência em 
múltiplas actividades.

2 1 12 1 0



ORQUESTRAS DE SOPROS E PERCUSSÃO
ORQUESTRA SINFÓNICA E COROS

Programa a anunciar

A Academia de Música de Costa Cabral representa uma das mais importantes 
escolas do ensino artístico especializado da música em Portugal. Com cerca 
de 700 alunos, distribuídos por todos os regimes de frequência desde o 
pré‑escolar até ao acesso ao ensino superior, sendo que muitos deles frequentam 
a sua escolaridade em regime integrado, a AMCC tem apresentado na Sala 
Suggia inúmeros concertos, proporcionando assim à comunidade experiências 
extremamente enriquecedoras.

Promotor: Academia de Música de Costa Cabral

€ 5

22 Jun Quarta
21:00 Sala Suggia

Academia de Música de Costa Cabral
CONCERTO ESCOLAR · VERÃO NA CASA

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Rafa Agulló Albors direcção musical 
Hélder Fernandes trompete

Hudson Nogueira Carnaval de Rua
José Miguel Fayos Jordán Tribal Elements
Yosuke Fukuda Symphonic Dances

A Banda Sinfónica Portuguesa brinda‑nos com o já tradicional concerto 
de São João num programa festivo que passa pelos ritmos de dança de todo 
o mundo. Do compositor e arranjador brasileiro Hudson Nogueira, 
Carnaval de Rua transporta‑nos por momentos até ao Brasil naquela que 
é a sua época mais festiva do ano. Tribal elements do espanhol José 
Miguel Jordán, vencedor de vários prémios de composição, é uma homenagem 
aos ritos ancestrais das tribos milenares de todo o mundo, evocativa dos 
ritmos, danças, mitos e primitivismo dos seus costumes. O concerto encerra 
com uma suite de danças sinfónicas do japonês Yosuke Fukuda que apresenta 
desde as danças do Renascimento até à sensual dança do ventre.  

Entrada Livre 

Patrocinadores Concerto d e S. João

23 Jun Quinta 
22.00 Sala Suggia

Concerto de S. João
VERÃO NA CASA

2 1 32 1 2



ORQUESTRA SINFÓNICA PORTUGUESA 
Joana Carneiro direcção musical 
Artur Pizarro piano

Luís Tinoco Incipit
Maurice Ravel Concerto para piano e orquestra em Sol maior
–
Béla Bartók Concerto para orquestra

Joana Carneiro regressa à Casa da Música na qualidade de Maestrina Titular 
da Orquestra Sinfónica Portuguesa para dirigir um programa onde se destaca 
a presença do pianista português Artur Pizarro na interpretação do Concerto 
para piano em Sol maior de Ravel. Terminado em 1931, o Concerto foi escrito sob 
a influência da viagem de Ravel aos Estados Unidos, denotando nitidamente 
a ascendência do jazz. No entanto, uma clareza formal e uma simplicidade 
melódica muito atraente colocam ‑no numa linha muito clássica, 
quase mozartiana, ao mesmo tempo que o rasgo de virtuosismo dos grandes 
românticos está igualmente presente. O reconhecido virtuosismo de 
Pizarro adequa ‑se na perfeição à escrita pianística de Ravel, compositor 
de quem o pianista já gravou a integral.  
Incipit, a obra que Luís Tinoco escreveu em 2015 a pedido da Orquestra Sinfónica 
Brasileira para celebrar os 450 anos da Cidade do Rio de Janeiro, abre 
este atraente programa que inclui o Concerto para orquestra de Bartók.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

25 Jun Sábado
21:00 Sala Suggia

Orquestra Sinfónica Portuguesa
FORA DE SÉRIE · VERÃO NA CASA

2 1 52 1 4



“A interpretação sentida de 
Sinkovsky deixou o público 
maravilhado.” New York Times

Na corte de Catarina, a Grande

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings pianoforte, cravo e direcção musical 
Dmitri Sinkovsky violino
Miguel Jalôto cravo

Maxim Berezovski Sinfonia em Dó maior 
Anton Tietz Concerto para violino 
C. P. E. Bach Concerto para cravo e pianoforte
–
Dmitri Bortnianski Sinfonia concertante 
Joseph Haydn Sinfonia em Dó maior nº 37 

O reinado de Catarina, a Grande, deu ao Império Russo um cosmopolitismo sem 
precedentes e um enorme incremento nas artes. A sua corte atraiu ilustres 
compositores e intérpretes de toda a Europa, muito particularmente no domínio 
da ópera, mas também da música concertante e de câmara. Com a presença 
pela primeira vez no Porto do virtuoso russo do violino barroco, Dmitri Sinkovsky, 
a Orquestra Barroca Casa da Música leva ‑nos ao encontro da música que animou 
a corte de São Petersburgo. O programa inclui aquela que é considerada 
a primeira sinfonia russa da história, da autoria de Berezovski. Merecem igual 
destaque as obras concertantes de C. P. E. Bach, Tietz e Bortnianski, 
quer pela original combinação de instrumentos quer pela raridade com que 
são interpretadas.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

26 Jun Domingo
18:00 Sala Suggia

Barroca
CICLO BARROCO BPI · VERÃO NA CASA

2 1 72 1 6
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O Concerto de Suggia 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical 
Stéphanie Huang violoncelo

Edward Elgar Concerto para violoncelo e orquestra em Mi menor, op.85 
–
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 6 

VENCEDORA DO 4º PRÉMIO INTERNACIONAL SUGGIA/FUNDAÇÃO CASA DA MÚSICA

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

Mecenas Prémio Suggia

Apoio Institucional

01 Jul Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · VERÃO NA CASA · SUGGIA

Um recital a solo brilhante e uma interpretação madura do Concerto para 
violoncelo de Dvořák deram à violoncelista belga Stéphanie Huang a 
vitória na quarta edição do Prémio Internacional Suggia/Fundação Casa 
da Música em 2015. A violoncelista regressa agora ao palco da Sala Suggia para 
interpretar o Concerto de Elgar, um dos mais elogiados no repertório de 
Guilhermina Suggia, sob a direcção do aclamado maestro alemão Michael 
Sanderling. A Integral das Sinfonias de Prokofieff prossegue com a Sexta Sinfonia, 
obra dedicada a Beethoven por partilhar o número de opus (111) com a última 
sonata para piano do compositor alemão. Nela marcam presença os recortes 
transparentes que caracterizam o neoclassicismo de Prokofieff.

2 2 12 2 0
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Maratona de concertos de violoncelo com alunos de Escolas Vocacionais

Apresentam ‑se a solo ou em grupo, no palco grande, no canto discreto, por onde 
passamos. De manhã ao final da tarde, acompanham o sol com o arco da música. 
Tocam como quem abraça, abraçam o que os apaixona. São jovens de muitas 
escolas, de todo o país, e fazem a terceira edição de uma maratona surgida para 
homenagear Guilhermina Suggia. Violoncelistas, podem começar.

€ 1

02 Jul Sábado
10:00–18:00 Vários 
espaços 

Maratona de violoncelistas
SERVIÇO EDUCATIVO · VERÃO NA CASA · SUGGIA

Cha‑Pyo direcção musical 

Aaron Copland Appalachian Spring
Clint Needham nova obra em estreia nacional
George Gershwin Abertura Cubana 
–
Luís de Freitas Branco Scherzo fantastique
Luís de Freitas Branco Suite alentejana nº 2
Joly Braga Santos Três esboços sinfónicos, op.38

Todos os anos, cerca de 300 alunos das escolas de música do estado de Nova 
Iorque são integrados em orquestras que actuam regularmente em salas tão 
prestigiadas quanto o Carnegie Hall. No final do ano, os músicos mais destacados 
constituem a Empire State Youth Orchestra e apresentam‑se em digressões 
mundiais sob a direcção de prestigiados maestros. Pela primeira vez no Porto, 
a Empire State Youth Orchestra apresenta a música de compositores 
consagrados norte‑americanos e portugueses sob a direcção da maestrina 
americana de origem sul‑coreana Cha‑Pyo, num concerto integrado numa 
digressão ibérica.

Promotor: Empire State Youth Orchestra

€ 8
Cartão Amigo € 6 

03 Jul Domingo
18:00 Sala Suggia 

Empire State Youth Orchestra
VERÃO NA CASA

2 2 32 2 2
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Sonópolis

Pete Letanka e Paul Griffiths direcção musical
XI Curso de Formação de Animadores Musicais, Outros interpretação 

Neste palco cabe uma cidade. Nele se cruzam visitas de casa, vizinhos que 
nem sempre se vêem, vivências tão díspares sobre o mesmo solo. São 
dele inúmeras comunidades, todas as gerações, linguagens, gostos, credos. 
E tudo isto, junto, é muito bom! Sonópolis é a celebração da diversidade, a mistura 
a rimar com cultura. É também a nossa festa final, a união de muitos projectos 
sociais, artísticos e de formação. Somos nós, com todos. 

Entrada Livre

10 Jul Domingo
18:00 Sala Suggia

Sonópolis
SERVIÇO EDUCATIVO · VERÃO NA CASA

CONCERTO DE ENCERRAMENTO  
DO III ESTÁGIO DE ORQUESTRAS INFANTIS E JUVENIS

Fernando Marinho direcção musical
Luís Carvalhoso maestro assistente

Considerando a importância da prática instrumental em orquestra, a Academia 
de Música de Costa Cabral lançou há três anos um projecto pioneiro 
destinado aos alunos dos Conservatórios e Academias de Música que ainda 
se encontram numa fase inicial ou básica das suas aprendizagens. Alunos 
com idades compreendidas entre os 8 e os 16 anos convivem entre si durante 
mais de uma semana, integrando uma panóplia de orquestras específicas 
consoante os seus níveis artísticos, com um estudo prévio de naipe sob 
a orientação dos professores da AMCC e dos maestros Fernando Marinho 
e Luís Carvalhoso.

Promotor: Academia de Música de Costa Cabral

€ 6
 

11 Jul Segunda
21:00 Sala Suggia

Academia de Música de Costa Cabral 
CONCERTO ESCOLAR · VERÃO NA CASA

2 2 52 2 4



Gonçalo Marques trompete
Demian Cabaud contrabaixo
Bruno Pedroso bateria
Jacob Sacks piano

O trio de Gonçalo Marques existe há cerca de dez anos. Tem‑se apresentado 
um pouco por todo o país e tem 2 discos gravados. O primeiro conta com 
o saxofonista Bill McHenry como convidado e o segundo com o saxofonista 
José Pedro Coelho e o guitarrista André Santos. Tocando geralmente música 
original contemporânea que é, na fase actual, música com algum espaço 
e de texturas abertas, o trio também gosta de tocar temas do american 
songbook, interpretando‑os à sua maneira. Neste concerto, serão certamente 
tocados temas do seu disco com Jacob Sacks que se encontra actualmente 
em fase de produção.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

12 Jul Terça
19:30 Sala 2

Trio de Gonçalo Marques  
+ Jacob Sacks (piano)  
NOVOS VALORES DO JAZZ · FIM DE TARDE · VERÃO NA CASA

ORQUESTRA ENERGIA DE AMARANTE
ORQUESTRA ENERGIA DE MIRANDELA
ORQUESTRA ENERGIA DE MURÇA
José Eduardo Gomes direcção musical

As Orquestras Energia Fundação EDP, um novo projecto com direcção artística 
e pedagógica da Casa da Música, apresentam‑se pela primeira vez na Sala 
Suggia. Compostas por jovens e crianças oriundas de três locais da zona norte do 
país – Amarante, Mirandela e Murça –, as Orquestras Energia Fundação EDP 
têm por objectivo principal a inclusão social através da música. O programa inclui 
obras em estreia mundial, escritas especialmente para as três formações 
por compositores ligados à Casa da Música: José Alberto Gomes, 
Óscar Rodrigues e Nuno Peixoto de Pinho.
Este concerto conta com a direcção musical de José Eduardo Gomes, maestro 
titular da Orquestra Clássica da FEUP e do Coro do Círculo Portuense de Ópera e 
uma personalidade que se tem distinguido pelo valioso trabalho à frente de 
formações jovens.

Orquestras Energia Fundação EDP
VERÃO NA CASA

17 Jul Domingo
18:00 Sala Suggia

€ 7,5
Menores de 18 anos € 5
 

2 2 72 2 6



Fernando Brites acordeão solo
Spirito Trio
Duo Cygnus

Obras de David del Puerto, Alexander Nagayev, Eddy Flecijn, Barbara Kaszuba e 
Graciane Finzi

O Folefest está de regresso à Casa da Música para apresentar a mais recente 
geração de acordeonistas premiados em Portugal e dar mostra da diversidade 
de formações em que o acordeão participa com um fascinante repertório. 
O acordeonista João Alexandre apresenta‑se em trio com a flautista Mariana 
Preto e a violinista Inês Pinhão. Fernando Brites apresenta‑se a solo 
e na companhia da violinista Catarina Bastos, completando esta lista de 
novos talentos. 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8 
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

19 Jul Terça 
19:30 Sala 2

Folefest
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · VERÃO NA CASA

José Eduardo Gomes direcção musical
Jorge Sousa e Marcelo Marques saxofones

Piotr Tchaikovski Marcha Eslava
Daniel Martinho Duplo‑Quadruplo concerto para saxofones soprano, alto, tenor 
e barítono (estreia mundial)
–
L. van Beethoven Sinfonia nº 5

O concerto final do Estágio de Orquestra de Jovens da Academia de Música 
de Costa Cabral apresenta um programa com duas obras célebres do repertório 
sinfónico e uma estreia mundial do compositor Daniel Martinho. Inspirada 
em melodias do folclore sérvio, a Marcha Eslava de Tchaikovski tornou‑se 
um standard para as orquestras de sopro e percussão. Daniel Martinho, professor 
na AMCC, foi em 2010 jovem compositor em residência na Casa da Música. 
Apresenta em estreia mundial o seu Duplo‑Quadruplo concerto para saxofones. 
O concerto encerra com a obra que contém o motivo rítmico mais conhecido 
de toda a história do repertório sinfónico, a 5ª Sinfonia de Beethoven.

Promotor: Academia de Música de Costa Cabral

Academia de Música de Costa Cabral 
CONCERTO ESCOLAR · VERÃO NA CASA

22 Jul Sexta
21:30 Sala Suggia

€ 5

2 2 92 2 8



ORQUESTRA FILARMONIA DAS BEIRAS
António Vassalo Lourenço direcção musical

Provas finais com orquestra e entrega de prémios

Durante uma semana a Casa da Música é palco para dezenas de pianistas 
de todo o mundo disputarem as provas eliminatórias do Concurso Internacional 
Santa Cecília. Os três pianistas apurados para a final interpretam um concerto 
do repertório na companhia da Orquestra Filarmonia das Beiras. O concerto inclui 
a cerimónia de entrega de prémios na qual será anunciado o vencedor.

Promotor: Curso de Música Silva Monteiro

23 Jul Sábado
18:00 Sala Suggia

Concurso Internacional Santa Cecília
VERÃO NA CASA

Branford Marsalis saxofones
Joey Calderazzo piano
Eric Revis contrabaixo
Justin Faulkner bateria

O quarteto do célebre saxofonista Branford Marsalis conta já 30 anos 
de actividade e é conhecido pela comunicação quase telepática entre os seus 
membros. Com um repertório imenso de música original, melodias expressivas 
e formas arrojadas, é um quarteto que tem sido considerado modelo para outras 
formações do género. No entanto, a actividade de Branford Marsalis vai muito 
para além do quarteto: tocou com artistas como Sting, Grateful Dead e 
Bruce Hornsby, e foi Director Musical de The Tonight Show Starring Jay Leno. 
Desta vez, o quarteto de Marsalis é o suporte de luxo para um concerto com Kurt 
Elling. O cantor já premiado com o Grammy está entre os vocalistas mais 
celebrados do mundo, tendo sido eleito melhor cantor masculino repetidamente 
ao longo de anos pela imprensa especializada. Nesta ocasião rara, são 
apresentados novos tema da autoria de todos os membros do quarteto, escritos 
especialmente para o encontro com Kurt Elling.

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20
Cartão BPI € 20

24 Jul Domingo
21:00 Sala Suggia

Branford Marsalis Quartet 
with special guest Kurt Elling  
CICLO JAZZ · VERÃO NA CASA

€ 10
Cartão Amigo € 7,5

2 3 12 3 0



A família Prokofieff

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
DJ Switch

Sergei Prokofieff Sinfonia nº 2 
–
Gabriel Prokofiev Concerto para turntables e orquestra
Gabriel Prokofiev Novo Concerto para turntables e orquestra (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música e Bergen Filharmoniske Orkester)

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

PORTRAIT GABRIEL PROKOFIEV II

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20
Cartão BPI € 20

29 Jul Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · VERÃO NA CASA

Em palco está DJ Switch, figura incontornável do hip  hop britânico que venceu 
o campeonato DMC DJ em 2008. Em programa, dois nomes da mesma família – 
o ditado bem podia ser “neto de peixe sabe nadar”. Sergei Prokofieff causou furor 
com a sua Segunda Sinfonia, “feita de ferro e aço” segundo as suas próprias 
palavras tão apropriadas à estética construtivista que dominava as sociedades 
industriais do início do século XX. As actuais tendências da música urbana 
chegam à plataforma da Orquestra Sinfónica pelas mãos de Gabriel Prokofiev, 
que junta a arte de DJ à música de raiz clássica. O resultado é surpreendente 
e cruza públicos de diferentes tendências, fazendo justiça àqueles que defendem 
que a boa música não tem fronteiras. Merece amplo destaque a estreia mundial 
de um novo concerto para gira ‑discos e orquestra, resultado de uma encomenda 
conjunta da Casa da Música e da Filarmónica de Bergen.

2 3 32 3 2



Depois de interpretar as obras sinfónicas de Gabriel Prokofiev na Sala Suggia, 
DJ Switch junta‑se ao compositor e também DJ para animar a pista de dança 
do Bar Casa da Música. Especialista na técnica de scratch e vencedor do título 
DMC 2014 World Champion, DJ Switch foi o primeiro DJ a actuar nos BBC Proms. 
O som distinto de Gabriel Prokofiev tem origem num percurso como produtor 
de hip hop, grime e electro, a que se juntam as experiências electroacústicas nas 
universidades de York e Birmingham.

€ 10
Cartão Amigo € 7,5
Jovem/Sénior € 8,5 
Cartão Estudante € 8
Cartão BPI € 8

29 Jul Sexta 
24:00 Bar Casa da Música

DJ Prokofiev + DJ Switch
VERÃO NA CASA

O Verão é tempo de arruadas e romarias, assinaladas pelas inúmeras bandas 
filarmónicas que por todo o país mantêm actividade. É também altura para 
mais um Encontro de Bandas na Casa da Música, onde a tradição não é 
esquecida e se evoca em arruadas vespertinas na praça exterior. As formações 
chegam de várias localidades, trazendo consigo muitos anos de tradição 
e os seus repertórios de eleição. Sobem depois ao palco da Sala Suggia para 
se apresentarem em concerto, com programas que variam entre as aberturas 
e rapsódias históricas e os novos e desafiantes repertórios contemporâneos.

Encontro de Bandas Filarmónicas
VERÃO NA CASA

30+31 Jul 
Sábado+Domingo 
15:00 Sala Suggia

Entrada Livre

2 3 52 3 4
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Dinis Sousa direcção musical
Programa a anunciar

Dando continuidade à tradição de se apresentar na Casa da Música no final do Verão, 
a Orquestra XXI regressa ao palco da Sala Suggia, onde tem sido recebida com 
grande entusiasmo pelo público e pela crítica especializada. A orquestra, que reúne 
músicos portugueses espalhados pelo mundo, estreou‑se em 2013 e tem percorrido 
Portugal de norte a sul, voltando a reunir‑se em Setembro para mais uma digressão.
“Uma orquestra precisa de tempo, ensaios, disciplina e direcção galvanizadora – 
e este resultado, atingido em tão pouco tempo (de ensaios e número de actuações), 
é um milagre!” (Jorge Calado in Expresso)

Promotor: Orquestra XXI

€ 10
Cartão Amigo € 7,5

02 Set Sexta
21:00 Sala Suggia

Orquestra XXI
VERÃO NA CASA

Música para uma noite de festa

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Franz von Suppé Abertura Cavalaria Ligeira 
Antonín Dvořák Dança Eslava nº 8 
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Bedřich Smetana Dança dos Comediantes de “A noiva vendida”
Edward Elgar Pompa e Circunstância nº 1 
Leroy Anderson Fiddle Faddle 
Arturo Márquez Danzón nº 2
P. I. Tchaikovski Abertura 1812

A Orquestra Sinfónica encerra a programação de Verão com um concerto 
oferecido à cidade na Avenida dos Aliados. A espectacularidade de Pompa 
e Circunstância e da Abertura 1812 contrasta com o exotismo sensual das Danças 
Polovtsianas e os ritmos sul‑americanos de Danzón nº 2. Com Fiddle Faddle – 
uma peça norte‑americana nascida a partir de uma canção de embalar infantil – 
ou a inspiração do folclore eslavo numa dança de Dvořák, esta será 
uma noite imperdível preenchida por alguns dos números mais popularizados 
da música sinfónica.

Entrada Livre

Apoio

10 Set Sábado
22:00 Avenida dos Aliados 

Sinfónica na Avenida
VERÃO NA CASA

2 3 92 3 8
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A estreia de uma versão cénica da fabulosa Viagem de 

Inverno de Schubert, na interpretação composta para tenor 

e pequena orquestra de Hans Zender, abre a narrativa 

Transgressões, proporcionando o contacto com a voz única 

de Christoph Prégardien e com a visão de Nuno Carinhas 

sobre este célebre ciclo de canções que propõe uma emotiva 

reflexão sobre o significado da vida humana. No estimulante 

domínio das transcrições musicais somos ainda levados 

a conhecer versões orquestrais de Bach e Brahms pela 

Orquestra Sinfónica e o processo inverso no recital 

da lendária pianista russa Elisso Virsaladze, composto por 

transcrições para piano de repertório orquestral e operático. 

A grandiosa e inovadora Nona Sinfonia de Mahler, 

estruturada numa progressão de tonalidades 

sem precedentes na História da Música, é outro dos 

estandartes de Transgressões, sendo dirigida pelo maestro 

Olari Elts.

13–
25  S

ET
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A Viagem de Inverno

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 
Nuno Carinhas direcção cénica
Nuno Meira desenho de luz
Christoph Prégardien tenor 

Hans Zender Schuberts Winterreise

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

Apoio

13 Set Terça 
19:30 Sala Suggia

Remix
TRANSGRESSÕES

A Viagem de Inverno de Schubert é um dos ciclos de canto mais importantes 
de toda a História da Música. O encadeamento dos poemas é visto como 
uma reflexão sobre o significado da vida às portas da morte. Schuberts 
Winterreise, uma interpretação composta para tenor e pequena orquestra, 
de Hans Zender, foi apresentada pela ocasião do 60º aniversário do compositor, 
em 1996, bem como por ocasião do 200º aniversário de Schubert, em 1997. 
Desde então, é regularmente interpretada pelos mais importantes agrupamentos 
mundiais e conta com uma brilhante gravação do Klangforum Wien na companhia 
do fabuloso tenor Christoph Prégardien. O Remix Ensemble fez a estreia 
em Portugal no Festival em Obra Aberta, durante a construção do edifício da 
Casa da Música, e regressa agora a esta obra empolgante numa versão 
cénica com a assinatura do encenador Nuno Carinhas.

2 4 52 4 4
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Adeus Mahler

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical 

Gustav Mahler Sinfonia nº 9

“Docemente cantado, com raiva, apaixonadamente, sombrio, agitado, 
potente, com a máxima violência, como uma procissão pesarosa, 
levitando, hesitando, morrendo.” A Nona Sinfonia de Mahler está 
impregnada de indicações expressivas do foro emocional, revelando uma 
complexa interioridade e uma intensidade de expressão grandiosas. 
Ao segundo andamento, constituído por três maravilhosas danças 
de sabor popular, Mahler chegou a chamar “minueto infinito”. 
É curioso, pois em alguns dos andamentos das suas sinfonias 
Mahler parece ter descoberto o segredo de uma música sem fim, 
que poderia não acabar mais e manter para sempre o 
maravilhamento do ouvinte. Após um delirante scherzo que 
se reveste de dança macabra, o último andamento é um adagio 
que muitos autores apelidaram de diálogo com a morte. 
O facto de o compositor ter falecido antes da estreia acentuou 
a ideia de esta ser uma sinfonia de despedida. Obra de grandes 
dimensões, monumento genial de orquestração, com um 
poder de contágio emocional incomparável, a Nona Sinfonia 
é uma das mais notáveis criações da História da Música.

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2
 

16 Set Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA · TRANSGRESSÕES

Descobrir Mahler

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Gustav Mahler Sinfonia nº 9 (excertos)

A Sinfonia nº 9 de Mahler está repleta de curiosidades interessantes. Por que 
razão o compositor citou a Sonata dos Adeuses de Beethoven? Porque se ouve 
um cortejo fúnebre e sinos no final do primeiro andamento? Mas há mais. 
A Canção da Viúva Alegre e expressões como “com grande emoção”, “sem 
expressão” ou “morrendo” ajudam a dar sentido a esta grandiosa sinfonia 
que continuar a provocar um forte fascínio aos músicos e melómanos dos nossos 
dias. Seremos levados a conhecer algumas das particularidades que fazem 
desta partitura uma das predilectas do repertório sinfónico. 

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 

18 Set Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica 
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO · TRANSGRESSÕES

2 472 4 6



Aurelia Visovan piano

J. S. Bach Suite Francesa nº 5
Alexander Scriabin Sonata nº 3
George Enescu Suite op.10 

Detentora de vários primeiros prémios em concursos internacionais, a pianista 
romena Aurelia Visovan juntou ao seu palmarés o Prémio Internacional 
Santa Cecília em 2015, conquistando o primeiro prémio da competição que 
decorre anualmente na cidade do Porto. No recital de estreia na Casa da Música, 
apresenta um coerente programa com uma Suite da autoria de Johann Sebastian 
Bach e uma Suite de George Enescu inspirada nas suites de dança francesas 
do período Barroco. O ímpeto romântico de Scriabin e a inspiração da cidade 
de Paris resultaram numa combinação perfeita que deu origem à Sonata nº 3, 
obra central no recital.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

20 Set Terça
19:30 Sala 2

Prémio Internacional Santa Cecília
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Transcrições

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical 

J. S. Bach/Leopold Stokowski Fantasia e Fuga em Sol menor, BWV 542
J. S. Bach/Leopold Stokowski Prelúdio nº 24 em Si menor, de O Cravo Bem 
Temperado, Livro I 
J. S. Bach/Arnold Schoenberg Prelúdio e Fuga em Mi bemol maior, “St. Anne”
–
Johannes Brahms/Arnold Schoenberg Quarteto com piano nº 1, op.25

Johann Sebastian Bach é um dos nomes mais glosados na arte da transcrição 
e ele próprio foi um mestre na matéria. Neste programa integralmente composto 
por transcrições, Bach é a figura central, sendo dado a conhecer por transcrições 
de originais para órgão e para cravo da autoria do lendário maestro inglês 
Leopold Stokowski e do compositor austríaco Arnold Schoenberg. 
Escutamos também a versão para orquestra de um Quarteto com piano 
de Brahms, uma obra maior do repertório de câmara e que tem na orquestração 
de Schoenberg um resultado surpreendente. Acresce ainda o interessante facto 
de todas as peças transporem composições escritas para instrumentos de tecla 
e serem sobejamente conhecidas nas suas versões originais. O concerto é 
dirigido pelo maestro norte ‑americano Brad Lubman, uma figura já bem 
conhecida do público da Casa da Música.  

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por 

Rui Pereira

24 Set Sábado 
18:00 Sala Suggia

Sinfónica 
DESCOBERTAS SINFÓNICAS · TRANSGRESSÕES

2 4 92 4 8



Elisso Virsaladze piano € 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

25 Set Domingo
18:00 Sala Suggia

Elisso Virsaladze
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · TRANSGRESSÕES

Lenda viva da Escola Russa, Elisso Virsaladze tem uma das carreiras mais 
respeitadas e de maior longevidade do circuito internacional de concertos. 
Professora dos maiores virtuosos da actualidade, membro dos júris mais 
prestigiados, é senhora de um repertório interminável e de execuções que 
personificam o ideal de transcendência. Num programa especialmente 
desenhado para a narrativa Transgressões, a pianista apresenta transcrições 
para piano de diversos autores. O pendor orquestral da escrita pianística 
fica em evidência num repertório em que o domínio polifónico e a qualidade lírica 
que caracterizam a Escola Russa são a garantia de um recital inesquecível.

2 5 12 5 0



Maria Kagan violino
Carlos Alves clarinete
Luís Filipe Sá piano

Alban Berg Adagio para piano, violino e clarinete
Aram Khatchaturian Trio para piano, violino e clarinete
Telmo Marques Nova obra (estreia mundial)
Béla Bartók Contrastes para violino, clarinete e piano

Apaixonado pela música popular do seu país natal, Khatchaturian inicia o Trio 
para piano, violino e clarinete com uma melodia lírica, de carácter improvisado, 
baseada numa canção tradicional da Arménia. Também Béla Bartók foi um 
compositor muito empenhado nas pesquisas sobre o folclore. O trio Contrastes 
foi escrito a pedido do clarinetista norte ‑americano de jazz Benny Goodman 
e do violinista húngaro Joseph Szigeti, e é inspirado em danças da Hungria 
e Roménia. O recital inclui ainda a transcrição para trio, feita pelo próprio Alban 
Berg, do Adagio do seu Concerto de câmara, e a estreia mundial de uma nova 
obra de Telmo Marques.

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8 
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

27 Set Terça
19:30 Sala 2

Arte Music Ensemble
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

2 5 32 5 2

10 

Outubro



Império dos sentidos

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Claude Debussy (arr. Colin Matthews) La Puerta del Vino; Les sons et les parfums 
tournent dans l’air du soir; Ce qu’a vu le vent d’ouest
Pierre Boulez Notations I– IV e VII
–
Luís de Freitas Branco Paraísos Artificiais 
Claude Debussy La Mer

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

01 Out Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE · DIA MUNDIAL DA MÚSICA

Debussy ficou conhecido como o mestre da arte da sugestão pela sua 
capacidade de através dos sons sugerir sensações visuais e tácteis, bem como 
de penetrar no mundo das emoções ou de viajar para culturas longínquas. 
Nas suas músicas podemos escutar o som do vento, das ondas do mar, 
vislumbrar a alvorada ou os raios de sol por entre a folhagem das árvores, escutar 
os passos na neve ou imaginar uma noite de flamenco nas portas da Alhambra. 
Este jogo de coloridos orquestrais que associamos aos compositores 
impressionistas franceses do início do século XX é o ponto de partida para 
Paraísos Artificiais, de Luís de Freitas Branco, poema sinfónico no qual 
se transmite uma experiência sensorial inspirada num livro onde o autor descreve 
as sensações de estar acima dos ruídos da terra sob os efeitos do ópio.

2 5 52 5 4



Perspective Trio
Guilherme Sousa oboé
Paulo Ferreira fagote
Pedro Costa piano

David Diamond Partita para oboé, fagote e piano
Ludwig van Beethoven Trio op.11, “Gassenhauer”
António Breintenfeld Sá‑Dantas nova obra para grupo de câmara (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música)
André Previn Trio para oboé, fagote e piano

Depois de conquistar o 1º lugar no Prémio Jovens Músicos 2015, na categoria 
de Música de Câmara, nível superior, o Perspective Trio vem à Casa da Música 
apresentar algum do raro repertório para este tipo de formação. O Trio para oboé, 
fagote e piano de André Previn reflecte as múltiplas facetas do célebre maestro 
e compositor norte‑americano, com uma carreira preenchida que o levou 
a conquistar quatro Óscares e igualmente o mercado discográfico como pianista 
de jazz.  Escrito originalmente para piano, clarinete e violoncelo, o trio 
“Gassenhauer” de Beethoven contém o célebre tema extraído da ópera 
O Corsário por Amor de Joseph Weigl. O programa inclui ainda uma obra em 
estreia mundial do Jovem Compositor em Residência na Casa da Música 
em 2016, António Breintenfeld Sá‑Dantas.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

04 Out Terça 
19:30 Sala 2

Prémio Jovens Músicos / Antena 2
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Rach 3

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical 
Rafael Kyrychenko piano

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 3
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE RACHMANINOFF

Rach 3. É este o nome pelo qual ficou conhecido aquele que é considerado 
o Concerto para piano mais difícil do mundo e um dos cavalos de batalha 
dos grandes virtuosos do século XX, incluindo o próprio Rachmaninoff que 
o estreou em Nova Iorque. Desde o seu tema inicial até ao final, destila 
temas extremamente melodiosos e passagens simultaneamente vertiginosas 
e majestosas, razões pelas quais se tornou também num dos concertos favoritos 
do grande público. Actualmente a estudar em Bruxelas com Maria João Pires 
e Daniel Blumenthal, o jovem pianista português Rafael Kyrychenko regressa 
como solista à Casa da Música, onde já inaugurou o Ciclo de Piano em 2014.
A Sinfonia do Novo Mundo é a mais célebre das nove que Dvořák compôs. Escrita 
nos Estados Unidos e estreada em Nova Iorque, integrou elementos da música 
popular e cedo se transformou num estandarte da música sinfónica americana. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

Colaboração

07 Out Sexta
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA 

2 5 6 2 5 7



Sinfonia do Novo Mundo

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Antonín Dvorák Sinfonia nº 9 “Do Novo Mundo”

Poucos meses depois de se instalar nos Estados Unidos, Dvořák começou 
a trabalhar na Sinfonia nº 9, uma encomenda para assinalar as comemorações 
da chegada de Colombo ao Novo Mundo. Nela exprime o seu fascínio pelos 
instrumentos e melodias dos índios bem como pelas canções dos trabalhadores 
das plantações de algodão que ouviu aquando da sua estadia em Spillville. 
A Sinfonia foi estreada em Dezembro de 1893, no famoso Carnegie Hall, causando 
impacto imediato no público e na crítica, que a descreveu como a nova música 
da América. Usada em filmes, tornou ‑se uma das obras sinfónicas mais 
conhecidas a nível mundial. A introdução ao concerto percorre os momentos 
mais importantes e emblemáticos da sinfonia.

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 
 

09 Out Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Micael Gomes faz parte da novíssima geração dos guitarristas que surgiram 
no início do século XXI. Com apenas 17 anos de idade, iniciou os estudos 
com Arménio de Melo e logo se aventurou pelas várias casas de fado da capital. 
Foi depois convidado a tocar com um série de fadistas de renome como 
Ana Moura, Mariza, Raquel Tavares e Ricardo Ribeiro, entre outros. Tem como 
principais referências os mestres Carlos Gonçalves, Ricardo Rocha e 
Paulo Parreira, mas enquanto instrumentista defende as formas mais tradicionais, 
seja no fado seja na música instrumental para guitarra portuguesa.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

11 Out Terça
19:30 Sala 2

Micael Gomes
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA

2 5 92 5 8



2 6 12 6 0

Podem ser sessões de livre improvisação, noites de soul 

contagiante ou desafiantes fusões com as linguagens 

tradicionais. Seja com um groove mais rockeiro ou mais 

swingante, o Outono chega à Casa da Música sob o signo 

do jazz nas suas mais variadas manifestações 

contemporâneas. A quarta edição deste festival sem 

dogmas, que procura revelar a melhor música que se faz 

sob a capa abrangente de um género marcado pelo culto 

da improvisação e da inovação, preenche novamente 

as noites da Casa da Música com propostas 

heterogéneas, entre nomes consagrados e novos valores. 

OUT
UBR
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2 6 32 6 2



Francisco Ferreira direcção musical
Pedro Burmester piano

Philip Wilby Paganini Variations
Ernõ Dohnányi Variations on a Nursery Tune
Oliver Waespi Temples

Fonte de inspiração para inúmeros compositores, o Capricho nº 24 de Paganini 
é revisitado pelo compositor britânico Philip Wilby, que se apropria da célebre 
melodia para em 14 variações explorar todo o potencial sonoro e tímbrico deste 
tipo de agrupamento.  Escrita para piano e orquestra em 1914, Variations on 
a Nursery Tune é a obra mais famosa do compositor húngaro  Ernõ Dohnányi. 
É também baseada num tema tratado por muitos compositores, a canção 
infantil francesa “Ah! vous dirai‑je, maman”, popularizada por Mozart.  Os templos 
de Angkor no Cambodja são a inspiração do alemão Oliver Waespi para 
a composição de Temples, uma obra em que cada andamento corresponde 
a um templo e a um excerto biblíco do Livro de Eclesiastes.

€ 15
Cartão Amigo € 11,25 
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

16 Out Domingo
12:00 Sala Suggia 

Banda Sinfónica Portuguesa

Joseph Haydn Quarteto de cordas em Sol maior, op.33 nº 5
Fernando C. Lapa Da luz nítida da manhã
Dmitri Chostakovitch Quarteto de cordas nº 7

De entre os chamados Quartetos op.33 de Haydn, dedicados ao Grão‑Duque 
da Rússia, o número cinco é talvez o mais célebre, sendo conhecida a influência 
que esta extraordinária obra exerceu sobre Mozart. Do compositor português 
Fernando C. Lapa, escutamos Da luz nítida da manhã, uma encomenda da 
Câmara Municipal de Matosinhos elogiada pela crítica “pela impecável coerência 
de escrita”.
O ambiente enigmático do Quarteto nº 7 de Chostakovitch, escrito como uma 
elegia fúnebre em memória da sua primeira mulher, falecida em 1954, 
encerra o programa num registo profundamente meditativo e emocional.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

Apoio

18 Out Terça 
19:30 Sala 2

Quarteto de Cordas de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

2 6 52 6 4



Êxtase Sinfónico

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 
Teodoro Anzellotti acordeão

Alfred Schittke Pianissimo
Georges Aperghis Concerto para acordeão e orquestra (estreia em Portugal; 
encomenda Casa da Música e Bayerische Rundfunk “Musica Viva”)
–
Alexander Scriabin Poema do Êxtase

PORTRAIT GEORGES APERGHIS II

TRIBUTO ALFRED SCHNITTKE V

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

 

22 Out Sábado
18:00 Sala Suggia 

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

Vencedor de vários prémios internacionais, o acordeonista Teodoro Anzellotti 
conta com mais de 300 obras a si dedicadas e muitas delas escritas 
pelos maiores compositores mundiais da actualidade. Na sua estreia na Casa 
da Música, interpreta o recente Concerto de Georges Aperghis, Compositor 
em Residência 2016, resultado de uma encomenda conjunta da Casa da Música 
e da Rádio da Baviera.
O Poema do Êxtase é uma das grandes obras da música russa, sendo igualmente 
um marco na literatura sinfónica do século XX. O sentido de êxtase alcança 
aqui um significado transcendente de plena comunhão universal. O programa, 
dirigido pelo grande especialista da música do século XX e contemporânea 
Peter Rundel, abre com a genial obra para grande orquestra de Schnittke 
inspirada no livro Na colónia penitenciária, de Franz Kafka.

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por Daniel Moreira

2 6 72 6 6



Valsas de amor

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 
Lígia Madeira & Luís Duarte piano 

Johannes Brahms Liebeslieder Wälzer
Franz Schubert obras a anunciar

As Valsas das Canções de Amor de Brahms constituem uma das colectâneas 
mais famosas de todo o repertório coral. Escritas para coro misto com 
acompanhamento de piano, estas 18 valsas têm a leveza típica do popular ländler, 
dança tradicional igualmente em ritmo ternário, e denotam a influência quer de 
Franz Schubert, que Brahms tanto admirava, quer de Johann Strauss, dedicatário 
da obra e conhecido na época como “o rei da valsa”. Um êxito junto do grande 
público desde as suas primeiras apresentações, conheceram várias versões da 
autoria de Brahms, permanecendo a versão com acompanhamento a quatro 
mãos uma das mais populares.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

23 Out Domingo
18:00 Sala Suggia

Coro

Desidério Lázaro saxofone tenor e soprano
João Capinha saxofone tenor e alto, flauta
Paulo Gaspar clarinete soprano e baixo
Mário Franco contrabaixo 
João Hasselberg contrabaixo e baixo eléctrico
Luís Candeias bateria
Convidados: 
Carolina Varela voz
João Neves voz

Em discos como Rotina Impermanente, Samsara e Cérebro Estado Zero, 
bem como nos concertos que foi dando de norte a sul, Desidério Lázaro impôs‑se 
como um dos mais cativantes saxofonistas em terras portuguesas. Senhor de um 
som de saxofone possante, cheio e redondo, na melhor tradição do tenor, tem 
demonstrado inventividade e um invulgar domínio das técnicas do instrumento. 
Vem à Casa da Música apresentar o seu álbum mais recente, Subtractive Colors. 
A formação que o acompanha é pouco usual, com três sopros, dois contrabaixos 
e uma bateria, associando uma visão contemporânea do jazz a influências 
que vão da música clássica contemporânea ao funk, soul, hip hop, rock e pop.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

25 Out Terça
19:30 Sala 2

Desidério Lázaro 
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

2 6 92 6 8



Ao gosto popular

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical 

Johannes Brahms Serenata nº 1
–
Antonín Dvořák Sinfonia nº 6

Duas obras de sabor marcadamente popular sob a direcção do Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Sinfónica, o austríaco Leopold Hager. 
A primeira obra orquestral de Brahms tem o cunho popular marcado desde as 
primeiras notas, um bordão sobre o qual se escutam diversos temas de dança. 
Peça de juventude, sucesso imediato, a Serenata 
insere ‑se na tradição das serenatas de Mozart e 
na raiz da música germânica, denotando 
fortemente a influência de Beethoven.
A Sinfonia nº 6 pertence ao período 
de consagração internacional de Dvořák, 
tendo sido estreada pelo célebre Hans 
Richter em Londres. Marcada pela 
influência de temas populares eslavos, 
a Sinfonia foi escrita na esteira 
de Johannes Brahms.

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

28 Out Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

2 7 12 70

11 

Novembro



Elogio da loucura

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 
Anssi Karttunen violoncelo

António Breintenfeld Sá ‑Dantas nova obra para ensemble (estreia mundial; 
encomenda Casa da Música)
Heinz Holliger Engführung
Heinz Holliger Ostinato Funebre
Georges Aperghis Bloody Luna, concerto para violoncelo e ensemble
–
Heinz Holliger ad marginem
Robert Schumann/Manuel Hidalgo Seis Fugas sobre o nome de B ‑A–C ‑H 
Heinz Holliger Der ferne Klang 

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER III

PORTRAIT GEORGES APERGHIS III

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6

Apoio

01 Nov Terça 
19:30 Sala Suggia

Remix

O Ciclo de Scardanelli, pseudónimo associado ao período de loucura do poeta 
alemão Friedrich Hölderlin, que viveu os últimos 36 anos de vida encerrado numa 
torre, é considerado a obra de consagração mundial do compositor Heinz Holliger. 
Escrito ao longo de 16 anos, este ciclo contém diversas peças instrumentais 
que dão corpo a um programa construído como um elogio da loucura.
Robert Schumann, compositor que terminou os seus dias num hospital 
psiquiátrico, foi um dos maiores criadores do Romantismo e está representado 
pela orquestração que Manuel Hidalgo fez das suas Fugas sobre o nome de Bach. 
Um concerto para violoncelo de Aperghis, inspirado no caderno de notas 
de Leonardo da Vinci e numa passagem apocalíptica sobre a queda da Lua sobre 
a Terra, completa este fascinante programa que inclui, também, uma estreia 
mundial de António Sá ‑Dantas, Jovem Compositor em Residência 2016.

2 7 32 7 2
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Uma volta à Casa com Holliger

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Heinz Holliger 
(é)cri(t), para flauta; 
Studie über Mehrklänge, para oboé; Rechant, para clarinete; 
Klaus ‑ur, para fagote; 
Cynddaredd, para trompa em Fá; 
La Mort d’ENOB, para trombone; 
Elis, para piano; 
Récit, para quatro tímpanos de pedal (Parte 1); 
Souvenirs trémaësques, para violino; 
Souvenirs trémaësques, para viola; 
Chaconne, para violoncelo; 
Prelúdio e Fuga, para contrabaixo; 
Sequenzen über Johannes, para harpa

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER IV

Nunca se fez um concerto assim na Casa da Música. O pretexto é dar a conhecer 
a obra do compositor, maestro e oboísta suíço Heinz Holliger, uma das grandes 
personalidades musicais do nosso tempo e que este ano é alvo de uma grande 
retrospectiva na programação. A escolha recai sobre peças para instrumentos 
solistas, mostrando a grande diversidade de timbres, registos e possibilidades 
expressivas de cada instrumento, bem como a mestria de cada solista, mas 
sobretudo a prodigiosa imaginação de Holliger. E esta é também uma forma de 
dar a volta à Casa da Música ao som de obras que, assim como o edifício, têm 
qualidades surpreendentes e contornos inesperados.

Entrada Livre

Apoio

05 Nov Sábado
15:00 Foyers 
e Cibermúsica

Remix

Descobrir Holliger

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Heinz Holliger direcção musical 
Thomas Zehetmair violino

Heinz Holliger Concerto para violino e orquestra
–
Claude Debussy Khamma
Henri Dutilleux Métaboles

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER V

O violinista Thomas Zehetmair alcançou o mais alto estatuto internacional nas 
qualidades de solista, músico de câmara e maestro. Foi para ele que Heinz 
Holliger, este ano alvo de uma grande retrospectiva na qualidade de Artista em 
Associação 2016, compôs o Concerto para violino. Juntos, estes dois grandes 
vultos da música já fizeram uma gravação muito aclamada pela crítica deste 
concerto que dão agora a conhecer em Portugal. 
Intitulado “Lenda dançada”, o bailado Khamma, de 
Claude Debussy, é raramente apresentado nas 
salas de concerto. Música de grande 
sensualidade e rica em coloridos, desperta 
a imaginação para imagens que se 
associam a um bailado egípcio. 
Escrita para o 40º aniversário da 
Orquestra de Cleveland, 
estreada e gravada pelo 
lendário George Szell, 
Métaboles de Henri Dutilleux 
figura como uma das peças 
mais bem ‑sucedidas da 
segunda metade do século 
XX, sendo já considerada um 
clássico no repertório das 
orquestras mundiais. 

17:15 Cibermúsica

Palestra pré ‑concerto por 

Rui Penha 

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem € 12,75
Sénior € 11,25
Cartão Estudante € 12
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 7,5
Cartão BPI € 12

Apoio

05 Nov Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

2 7 52 74



José Rafael Pascual Vilaplana direcção musical
European Tuba Trio
Coro Infantil da Academia de Música de Costa Cabral

Frank Steckar Les Trois Mousses de Terre 
Restante programa a anunciar

Três virtuosos do eufónio e da tuba juntam‑se à Banda Sinfónica Portuguesa 
para interpretar Les Trois Mousses de Terre, uma obra escrita para 3 tubas 
e orquestra pelo compositor Frank Steckar. O European Tuba Trio é formado por 
François Thuillier, Anthony Caillet e Sérgio Carolino, três músicos que têm 
catapultado o instrumento para um outro nível, tanto na Europa como no resto 
do mundo.  

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

06 Nov Domingo
12:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica Portuguesa

Em jeito de ser artista, de quem marca uma pequena diferença, entre o que 
se espera ouvir e o que se ouve, Adriana Moreira encontrou o fado aos dezasseis 
anos, na melancolia da escrita em prosa e na melodia da escrita em poesia. 
No ouvido, o saber de experiência feito, pouco estudado, apenas herdado… 
Natural de Braga, começou a cantar em casas típicas, mas as caminhadas da vida 
levaram‑na a afastar‑se do fado para com ele se reencontrar em 2014, vencendo 
a edição desse ano do Bragafado.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

08 Nov Terça
19:30 Sala 2

Adriana Moreira
NOVOS VALORES DO FADO · FIM DE TARDE

2 7 72 76
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Na sua 12ª edição, o festival À Volta do Barroco reúne 

novamente os mais prestigiados intérpretes e 

agrupamentos nacionais e internacionais na sempre 

imaginativa ilustração musical do período Barroco 

e do produto da sua influência nos séculos posteriores. 

A premiada e mundialmente aclamada violinista russa 

Alina Ibragimova é a Artista em Associação do festival, 

apresentando-se em recital a solo e na companhia 

da Orquestra Sinfónica e da Orquestra Barroca. 

No âmbito do País Tema 2016, não podia faltar a música 

dos compositores que abrilhantaram a sofisticada 

corte de Catarina, a Grande, em São Petersburgo, como 

Bortnianski, Sarti ou Galuppi, mas também dos que 

recolheram a influência do passado na sua escrita, como 

Chostakovitch ou Schnittke.  

A música coral ortodoxa ganha expressão nas vozes 

do Coro Casa da Música sob a direcção do seu maestro 

titular, o britânico Paul Hillier. A música vocal do 

Barroco surge igualmente na voz da soprano Francesca 

Aspromonte, acompanhada pela orquestra 

portuguesa Divino Sospiro.

No domínio da oratória, o festival apresenta a magnífica 

Criação, considerada por muitos especialistas como 

o maior feito artístico de Haydn, num concerto que reúne 

o Coro e a Orquestra Sinfónica ao lado de um elenco 

internacional de solistas.

11–
20  N

OV

Mecenas Ciclo Barroco BPI
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“Não há dificuldades que metam 
medo a Ibragimova e ela 
parece divertir-se nas passagens 
mais difíceis…” Gramophone

A estreia de Ibragimova

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
ga Ibragimova violino

Béla Bartók Concerto para orquestra
–
Dmitri Chostakovitch Concerto para violino e orquestra nº 1

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

Apoio

11 Nov Sexta 
21:00 Sala Suggia 

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA · CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

A residência artística da grande violinista russa Alina Ibragimova na Casa 
da Música tem início com a interpretação daquela que é considerada a obra 
concertante mais importante de Chostakovitch. O concerto é o género 
instrumental por excelência do período Barroco e a sua invenção teve 
repercussões que se manifestam até à música dos nossos dias. Nas primeiras 
décadas do século XX, foram muitos os compositores que procuraram 
recriar o género, recuperando a sua estrutura, o princípio de oposição entre 
solista e orquestra, o sentido transcendente do virtuosismo. Chostakovitch 
foi mais longe e recuperou a forma da Suite Barroca, levando para o seu primeiro 
concerto, dedicado ao grande David Oistrakh, formas oriundas do Barroco 
como a Passacaglia.
Seguindo o modelo do concerto grosso Setecentista, o Concerto para orquestra 
de Bartók foi um sucesso desde a primeira hora. Após a estreia em Nova Iorque, 
o lendário maestro Koussevitzki afirmou ser a melhor obra para orquestra escrita 
no último quarto de século.

2 8 32 8 2



??? direcção musical 

Massimo Mazzeo direcção musical 
Francesca Aspromonte soprano

Pedro António Avondano Ária “Ah se ho da vivere” da oratória “Gias, Re di Giuda”
Charles Avison Concerto grosso nº 1, segundo Domenico Scarlatti
W. A. Mozart Exultate Jubilate
–
Pedro António Avondano Ária “Ah no sai, bella Selene”
Charles Avison Concerto nº 3, segundo Domenico Scarlatti
David Perez Ária “Fra un dolce deliro” da Serenata “L’Isola Disabitata” 
Charles Avison Concerto grosso nº 5, segundo Domenico Scarlatti
Wolfgang A. Mozart Un Moto di Gioia – Ária de concerto, KV 579

Pedro António Avondano, David Perez e Domenico Scarlatti são nomes da maior 
importância para a História da Música em Portugal e todos eles nos deixaram 
obras belíssimas que constituem verdadeiros tesouros musicais do período 
Barroco. Na sua estreia na Casa da Música, a orquestra Divino Suspiro ilustra 
a influência do italianismo na música portuguesa e dá a conhecer a voz 
da soprano italiana Francesca Aspromonte num programa que culmina com 
obras célebres de Mozart. 

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

12 Nov Sábado
18:00 Sala Suggia 

Divino Sospiro
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

Potências Celestiais

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Obras de Dmitri Bortnianski, Vasily Titov, Giuseppe Sarti e Alfred Schnittke

A melhor música do Barroco Russo num concerto sob a direcção de um 
dos maiores especialistas mundiais do repertório, Paul Hillier. O compositor 
italiano Giuseppe Sarti chegou a São Petersburgo no ano de 1785, 
a convite da imperatriz Catarina II, a Grande, para ocupar o lugar de Mestre 
Capela. A sua extraordinária produção musical estendeu ‑se aos 
domínios da ópera e da música sacra e causou um impacto magnânimo, 
passando muitas peças a figurar na liturgia ortodoxa. O prgrama inclui 
ainda um coral do grande compositor moscovita do Barroco, 
Vasily Titov, e do incontornável compositor ucraniano e Mestre 
Capela da Corte Imperial na viragem para o século XVIII, 
Dmitri Bortnianski.

Coro
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

13 Nov Domingo
18:00 Sala Suggia 

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6
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“As interpretações de Ibragimova brilham 
de intenso lirismo.” The Guardian

Apoio

Alina Ibragimova violino

Luciano Berio Sequenza VIII  
J. S. Bach Partita nº 2 em Ré menor, BWV 1004 
–
Heinrich Biber Passacaglia em Sol menor  
Béla Bartók Sonata para violino

Um momento excepcional e imperdível na programação da Casa da Música. Alina 
Ibragimova é senhora de uma das discografias mais premiadas pela crítica 
internacional da actualidade, recolhendo galardões prestigiados das revistas 
Classica, Gramophone e BBC, entre outros. Intérprete de um repertório 
ecléctico, que se estende do Barroco à música dos nossos dias, 
Ibragimova é particularmente apreciada na música dos séculos 
XVIII e XX. A sua residência artística no festival À Volta do 
Barroco inclui um recital onde interpreta obras de referência 
do repertório a solo, sem acompanhamento, para violino. 
Sobressai a coerência conceptual que reúne formas do 
Barroco, nomeadamente a célebre Partita nº 2 de Bach, 
e o produto da sua influência no século XX.

Alina Ibragimova
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

A Criação de Haydn

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Douglas Boyd direcção musical 
Susana Gaspar soprano
Robert Murray tenor
Andrew Foster ‑Williams baixo ‑barítono

Joseph Haydn A Criação

Dirigida por um grande especialista da música coral sinfónica, o britânico 
Douglas Boyd, contando com um elenco internacional de cantores e reunindo 
em palco a Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da Música, a apresentação 
da oratória A Criação, de Haydn, é um dos momentos altos do Festival À Volta 
do Barroco e da própria programação da Casa da Música em 2016. Há quem 
a considere a mais importante oratória de todo o Classicismo – o momento 
da transição entre a representação do caos e criação da luz é dos exemplos 
de retórica mais extraordinários de toda a História da Música. 
Um testemunho após a estreia relatou: “E no momento em que a luz rasgou 
o universo pela primeira vez, (…) o encantamento dos vienenses electrizados 
foi tão unânime que a orquestra não conseguiu continuar até passados 
alguns minutos.”

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20
Cartão BPI € 20

19 Nov Sábado
18:00 Sala Suggia

Sinfónica & Coro
FORA DE SÉRIE · CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

15 Nov Terça
19:30 Sala 2 

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

2 8 72 8 6



Ibragimova em concerto

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical 
Alina Ibragimova violino

Dmitri Bortnianski Abertura de Alcide
Antonio Vivaldi Sinfonia em Si menor RV 169, Santo Sepolcro
J. S. Bach Concerto para violino e cordas em Lá maior, BWV 1055  
–
Antonio Vivaldi Abertura da ópera Ercole Su’l Termodonte
Baldassare Galuppi Concerti a quattro nº 4, em Dó menor
Antonio Vivaldi Abertura de L’Olympiade
J. S. Bach Concerto para violino e cordas em Sol menor, BWV 1056R 

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

Apoio

 

20 Nov Domingo
18:00 Sala Suggia

Barroca
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

“Ibragimova revela-se uma exímia 
solista em Bach.” Gramophone

A violinista russa Alina Ibragimova é detentora de uma das mais proeminentes 
carreiras discográficas da nova geração. A sua última gravação dedicada a Bach 
foi escolha do editor da prestigiada revista Gramophone. Na sua estreia com 
a Orquestra Barroca Casa da Música apresenta a transcrição para violino 
e orquestra de concertos originalmente escritos para cravo e que constituem 
obras favoritas do grande público. 
O compositor Dmitri Bortnianski compôs a ópera Alcide em Veneza, cidade para 
onde foi levado pelo seu mestre Baldassare Galuppi, um dos mais respeitados 
músicos do seu tempo. A personagem principal da ópera é Hércules, o mesmo 
que o grande António Vivaldi retratou em Ercole Su’l Termodonte, obra 
reconstituída recentemente e que contém uma abertura surpreendente 
e encantadora.

2 8 92 8 8



Christina e Michelle Naughton piano

W. A. Mozart 5 Variações sobre um tema original, KV 501 
Conlon Nancarrow Sonatina 
Felix Mendelssohn Andante e Allegro brilhante em Lá maior 
Paul Schoenfield Boogie 
–
Claude Debussy En blanc et noir
Piotr Tchaikovski Suite de O Quebra ‑Nozes (arr. N. Economou)

De Hong  Kong a San Francisco, passando por Nova Iorque, Berlim ou Madrid, 
a crítica internacional da especialidade rendeu ‑se ao brilho e incrível sintonia das 
irmãs gémeas Christina e Michelle Naughton. Naturais dos Estados Unidos, 
formadas pelas prestigiadas Juilliard School e Curtis Institute of Music, as irmãs 
Naughton são Artistas Steinway e constituem um dos duos mais aclamados 
do circuito internacional da actualidade.
Na sua estreia em Portugal, dividem o recital entre peças para um piano a quatro 
mãos e para dois pianos. Do som cristalino de Mozart e Mendelssohn aos 
ambientes mais sonhadores de Debussy e Tchaikovski, o recital inclui, ainda, 
sonoridades mais jazzísticas de Nancarrow e Schoenfield. 

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

22 Nov Terça
21:00 Sala Suggia

Christina e Michelle Naughton 
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

“Alexei Tanovitski, um baixo com 
voz de veludo…” The Guardian

Alma Russa

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Alexei Tanovitski baixo

Modest Mussorgski Uma noite no Monte Calvo
Modest Mussorgski/Dmitri Chostakovitch Canções e Danças de Morte
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Nicolai Rimski ‑Korsakoff Capricho Espanhol

Dentro da programação do Ano Rússia, a presença do baixo Alexei Tanovitski 
merece um lugar de relevo, não só por esta ser a sua estreia na Casa da Música, 
mas também pelo facto de o cantor ser presença regular nos mais conceituados 
teatros líricos e um especialista no repertório russo. As Canções e danças de 
morte de Mussorgski constituem um dos ciclos de canto e piano mais 
representativos da música russa, sendo aqui apresentados na versão 
orquestrada por Dmitri Chostakovitch. Ainda de Mussorgski, Uma noite no Monte 
Calvo descreve rituais pagãos numa noite de São João e é considerada uma das 
obras mais genuinamente russas dentro do repertório sinfónico.
As Danças Polovtsianas de Borodin e o Capricho Espanhol de Rimski ‑Korsakoff 
constituem superêxitos da música russa e são considerados exemplos geniais 
da arte da orquestração. 

€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

25 Nov Sexta 
21:30 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

“Facilidade natural, expressão de 
emoções clara, virtuosismo de precisão 
e a presença de humor caracterizam 
este duo.” Der Tagesspiegel, Berlim

2 9 12 9 0



A Rússia em concerto

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Concerto comentado por Mário Azevedo

Modest Mussorgski Uma noite no Monte Calvo
Alexander Borodin Danças Polovtsianas
Nicolai Rimski ‑Korsakoff Capricho Espanhol

Três breves peças orquestrais dão a conhecer momentos fundamentais 
da música russa. A história de um encontro de feiticeiras em noite de São João 
leva ‑nos ao encontro de sonoridades fantásticas e com amplo poder descritivo 
da música de Modest Mussorgski. As Danças Polovtsianas desvendam um 
universo musical de grande exotismo, alternando danças de rapazes com danças 
de raparigas numa disputa que leva a orquestra a níveis de virtuosismo 
exuberantes. O concerto termina com o Capricho Espanhol, testemunho 
do interesse pelo exotismo da música espanhola e da fabulosa arte da 
orquestração de Rimski ‑Korsakoff. 

€ 7,5
Cartão Continente: 
na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas 
para menores de 18 anos 
 

27 Nov Domingo
12:00 Sala Suggia

Sinfónica
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO

Luís Filipe Sá piano
Carlos Alves clarinete
Maria Kagan violino
José Despujols violino
Mateusz Stasto viola
Vicente Chuaqui violoncelo 

Sergei Prokofieff Abertura sobre temas judeus
W. A. Mozart Quinteto com clarinete
–
César Franck Quinteto com piano

O Arte Music Ensemble prossegue a apresentação dos mais importantes 
quintetos com piano do repertório com o primeiro grande quinteto da literatura 
francesa, obra do compositor César Franck dedicada a Saint ‑Saëns, e da qual 
Debussy era um franco admirador. Mozart consagrou três obras ‑primas 
ao clarinete: um concerto, um trio e o quinteto em programa. Foram todas escritas 
para o lendário virtuoso da época, Anton Sadler, e o quinteto de Mozart foi 
o primeiro em toda a história da música a juntar o clarinete ao quarteto de cordas.
O programa abre com a adorável Abertura sobre temas judeus, um sexteto 
a cujas melodias insinuantes e ritmos dançantes é impossível resistir.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão BPI € 6,4
Cartão Estudante € 6,4

29 Nov Terça 
19:30 Sala 2

Arte Music Ensemble
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

2 9 32 9 2
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€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2

02 Dez Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

Aimez-vous Brahms?

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Otto Tausk direcção musical 
Afonso Fesch violino

Johannes Brahms Concerto para violino e orquestra
–
Johannes Brahms Sinfonia nº 3

O título de um romance de Françoise Sagan, sobejamente conhecido pela versão 
cinematográfica com Ingrid Bergman, Yves Montand e Anthony Perkins e cuja banda sonora 
reproduz o terceiro andamento da Sinfonia nº 3 de Brahms, dá o nome a um programa 
com música inesquecível. 
O Concerto para violino de Brahms marca a estreia do violinista 
Afonso Fesch como solista com a Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. Natural 
do Porto, onde nasceu em 1988, Afonso 
Fesch é detentor de vários prémios 
em concursos e concertino 
da International Mahler Orchestra 
desde 2009. 

2 9 52 9 4

12 

Dezembro



“No que diz respeito à 
arte do piano jazz a solo, 
há actualmente duas 
formas de tocar: a de Fred 
Hersch e a de todos os 
outros.” All About Jazz

Reconhecido por uma sólida carreira no domínio do jazz enquanto solista, compositor 
e bandleader, o pianista Fred Hersch junta‑se à Orquestra Jazz de Matosinhos 
numa noite que se adivinha inesquecível. O norte‑americano já dividiu o palco com 
nomes como Joe Henderson, Charlie Haden, Art Farmer, Stan Getz e Bill Frisel, mas 
é especialmente conhecido pelo seu trabalho em trio e a solo, tendo já editando 
mais de 30 álbuns. 
Habituada a trabalhar o repertório de autênticas luminárias do jazz, mas também 
de artistas de outros universos, a mais dinâmica big band do país redescobre as 
composições de Fred Hersch sob uma nova luz, vestindo‑as de arranjos originais 
criados especialmente para esta ocasião. 

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Cartão BPI € 9,6

04 Dez Domingo 
21:00 Sala Suggia 

OJM & Fred Hersch
CICLO JAZZ

Nova música para novos públicos

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 

Daniel Moreira Do desconcerto do mundo, para ensemble e comunidade de músicos 
amadores (estreia mundial; encomenda Casa da Música)
– 
Christian Mason Sonorous Islands (estreia em Portugal; encomenda Art Mentor 
Foundation Lucerne)

Venha fazer parte da música do seu tempo. O programa “Nova música para 
novos públicos” foi criado para desenvolver novas formas de pensar a música, 
tendo em conta os seus meios de expressão e difusão, os seus espaços 
de realização, a relação entre músicos e ouvintes, entre profissionais e amadores, 
considerando igualmente diferenças geracionais e sociais de todos os seus 
agentes, nomeadamente o público.
Duas novas obras dos compositores Daniel Moreira e Christian Mason exploram 
a Interacção entre músicos profissionais e amadores, contando com a 
participação das comunidades locais e do próprio público numa perspectiva 
colaborativa. O resultado é uma experiência enriquecedora e inesquecível 
para todos os participantes.

€ 12
Cartão Amigo € 9
Jovem/Sénior € 10,2
Cartão Estudante € 9,6
Professores e estudantes 
de música (IPP) € 6
Cartão BPI € 9,6

Apoio

06 Dez Terça 
19:30 Sala Suggia

Remix

2 9 72 9 6
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€ 19
Cartão Amigo € 14,25
Jovem/Sénior € 16,15
Cartão Estudante € 15,2
Cartão BPI € 15,2
 

09 Dez Sexta 
21:00 Sala Suggia

Sinfónica
SÉRIE CLÁSSICA

Rachmaninoff e Prokofieff

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Stefan Blunier direcção musical 
Raúl Peixoto da Costa piano

Sergei Rachmaninoff Concerto para piano e orquestra nº 4
–
Sergei Prokofieff Sinfonia nº 3

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE RACHMANINOFF

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE PROKOFIEFF

A apresentação das Integrais dos Concertos para piano e orquestra 
de Rachmaninoff e das Sinfonias de Prokofieff chega ao fim, encerrando 
dois ciclos de grande música. Em destaque está a presença 
do pianista português Raúl Peixoto da Costa, jovem que 
se estreou na Casa da Música como solista no Concerto 
de Carlos Seixas quanto tinha apenas 13 anos de idade.
A Terceira Sinfonia de Prokofieff constitui uma homenagem 
ao Expressionismo, resultado dos anos em que compositor 
viveu no Ocidente e, nomeadamente, em Paris. Os temas estão 
intimamente ligados à sua ópera O anjo de fogo, razão 
pela qual a sinfonia transmite uma forte sensação 
de dramaturgia teatral. 
Dirige o programa o maestro suíço Stefan Blunier, titular 
da Orquestra Beethoven de Bona e um nome premiado pela 
sua discografia.

2 9 92 9 8

JANTAR 
+CONCERTO

O bilhete conjunto Jantar+Concerto permite-lhe,  
de forma cómoda e acessível, jantar e assistir 
a um espectáculo. Consulte, ao longo desta agenda, 
os concertos associados e reserve já o seu lugar.

+351 220 120 220

www.casadamusica.com



3 0 13 0 0

Júbilo e fantasia. É Natal na Casa da Música e é 

tempo de o celebrar com a melhor música alusiva 

ao tema. O Quebra‑Nozes grangeia o primeiro lugar 

entre os personagens mais famosos dos contos 

russos e de todas as histórias de Natal, sendo 

o herói do concerto onde as suas aventuras vão ser 

contadas na companhia da Orquestra Sinfónica 

e do maestro Michail Jurowski. Num registo bem 

distinto mas igualmente festivo, a Orquestra 

Barroca e o Coro exaltam a Natividade com um dos 

tesouros da música sacra do Barroco, a Missa 

para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti. 

Tema de algumas das canções e corais mais 

conhecidos de sempre, o Natal é também glosado 

por agrupamentos convidados que se juntam 

à programação da Casa da Música, tais como o 

Coro do Círculo Portuense de Ópera, 

comemorando o seu 50º aniversário na companhia 

da Orquestra Sinfónica da ESMAE, e a Banda 

Sinfónica Portuguesa.

11–
23  D

EZ



3 0 33 0 2



CORO DA ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
Pedro Neves direcção musical

Camile Saint‑Saëns Oriente e Ocidente
Lino Guerreiro Narya, Neya & Vilya (estreia mundial)
Hector Berlioz Sinfonia fúnebre e triunfal 

O concerto de Natal da Banda Sinfónica Portuguesa começa com uma obra 
original para banda de um dos maiores nomes da música francesa, Camile 
Saint‑Saëns. Escrita apenas dois anos depois da Exposição Universal de Paris 
de 1867, nela o compositor coloca frente a frente os esterótipos musicais 
do Oriente e Ocidente. Na obra de J. R. R. Tolkien, os anéis do poder são 
os elementos mágicos que estão no centro da acção. São estes artefactos que 
conferem unidade temática aos três andamentos da obra de Lino Guerreiro. 
“Grande da primeira à última nota” – assim classificou Wagner, logo após a estreia, 
a Sinfonia de Berlioz, composta para celebrar o 10º aniversário da Revolução 
de 1830. 

€ 10
Cartão Amigo € 7,5 
Jovem/Sénior € 8,5
Cartão Estudante € 8
Cartão BPI € 8

11 Dez Domingo 
12:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica Portuguesa
MÚSICA PARA O NATAL

Abe Rábade direcção musical

No âmbito do Curso de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo, todos os anos os alunos assumem o papel de compositores 
ou arranjadores e constroem um repertório para a big band oficial 
do Curso. Os intérpretes são também os mesmos alunos, que contam 
com a direcção do pianista galego Abe Rábade.

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

13 Dez Terça 
19:30 Sala 2

ESMAE Big Band
NOVOS VALORES DO JAZZ · FIM DE TARDE

3 0 53 0 4



CONHEÇA A MELHOR

VISTA SOBRE
A CIDADE DO PORTO
THE BEST VIEW OVER PORTO CITY

AVENIDA DA BOAVISTA, 1269, 4100-130 PORTO | PORTUGAL 
Tel.: + 351 226 086 600 | facebook.com/PortoPalacio
www.hotelportopalacio.com | geral@portopalaciohotel.pt

From the refinement of the decoration to the excellence of service, while experiencing 
a breathtaking view, everything is thoroughly seasoned with comfort and a stylish atmosphere, 
so that each stay is unique.

Do requinte da decoração à excelência do atendimento, passando por uma vista deslumbrante, 
tudo é minuciosamente temperado com conforto e uma atmosfera elegante, para que cada 
estadia seja única.

AFr PPH Imprensa Bilingue 151x216.pdf   1   08/10/15   17:15

ORQUESTRA SINFÓNICA DA ESMAE
CORO DO CÍRCULO PORTUENSE DE ÓPERA

José Eduardo Gomes direcção musical 

Programa a anunciar

CONCERTO COMEMORATIVO DO 50º ANIVERSÁRIO DO CPO

Fundado em Dezembro de 1966, o Circulo Portuense de Ópera tem como 
principal finalidade promover, junto de todas as camadas sociais, o estudo 
e a divulgação da ópera, especialmente através da realização de espectáculos. 
Fazem parte do CPO um coro adulto e um coro infantil. Inserido nas 
celebrações do seu 50º Aniversário, o Coro do CPO, dirigido pelo seu maestro 
titular, junta‑se à orquestra que reúne os alunos de música da ESMAE 
para um programa especial alusivo à quadra natalícia.

Promotor: Círculo Portuense de Ópera

€ 8
Cartão Amigo € 6 
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

14 Dez Quarta 
21:00 Sala Suggia

Coro do Círculo Portuense de Ópera 
& Orquestra Sinfónica da ESMAE  
MÚSICA PARA O NATAL 

3 0 73 0 6



O Quebra-Nozes

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michail Jurowski direcção musical 
Rui Pereira narração 

Piotr Tchaikovski O Quebra ‑Nozes

€ 25
Cartão Amigo € 18,75
Jovem/Sénior € 21,25
Cartão Estudante € 20
Cartão BPI € 20 

16 Dez Sexta
21:00 Sala Suggia
 

18 Dez Domingo 
18:00 Sala Suggia

Sinfónica
FORA DE SÉRIE · MÚSICA PARA O NATAL

É Natal e Clara recebe de presente um lindo Quebra ‑Nozes com o qual fica 
encantada. Adormece com ele no colo e parte para uma aventura fantástica onde 
os objectos ganham vida e o Quebra ‑Nozes se transforma num soldado 
de verdade. Será sonho ou realidade?
É um dos bailados mais famosos do mundo e que associámos ao Natal por a sua 
história ser passada nesta quadra tão especial. Tchaikovski compôs a música 
para a Companhia de Bailado do Teatro Mariinski e a música contém quadros tão 
conhecidos quanto a Valsa das flores ou a Dança da fada do açúcar. Neste 
concerto, um narrador guia ‑nos através das peripécias que compõem esta 
história fabulosa, sendo a música de Tchaikovski dirigida por um dos maiores 
maestros russos da actualidade, Michail Jurowski.  

3 0 93 0 8



Pedro Burmester piano

L. van Beethoven Sonata op.109
L. van Beethoven Sonata ao luar, op.27 nº 2
–
J. S. Bach Partita nº 4
Franz Liszt Balada nº 2

Após o enorme sucesso que representou o seu recital de estreia na Casa 
da Música em 2013, Pedro Burmester regressa ao palco da Sala Suggia para 
encerrar o Ciclo de Piano de 2016 e traz consigo a música dos seus compositores 
de eleição. Em programa estão duas sonatas predilectas de Beethoven, 
incluindo a célebre Sonata ao luar, e a Quarta Partita de Bach, repertório em que 
o pianista portuense é especialmente apreciado. A Segunda Balada de 
Liszt segue um programa narrativo com base num texto fantástico sobre Lenore, 
representando um género entre o poema sinfónico e a sonata instrumental 
com uma força de expressão emocional arrebatadora. 

€ 22
Cartão Amigo € 16,5
Jovem/Sénior € 18,7
Cartão Estudante € 17,6
Cartão BPI € 17,6

17 Dez Sábado
18:00 Sala Suggia

Pedro Burmester
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Prémio Conservatório de Música 
do Porto/Casa da Música
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · MÚSICA PARA O NATAL

20 Dez Terça
19:30 Sala 2

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto, 
os vencedores das várias categorias apresentam‑se num recital de laureados, 
disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da edição 2015 
são anunciados no início do Verão e sobem depois ao palco da Sala 2 da Casa 
da Música, num recital que comprova a grande qualidade musical destes 
jovens intérpretes.

3 1 13 1 0



Santíssimo Natal

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical 

Alessandro Scarlatti Missa para o Santíssimo Natal
Clemens non Papa Ego flos campi 
Alessandro Scarlatti Sinfonia
Arcangelo Corelli Concerto de Natal
Jacob Handl Gallus Omnes Saba

Barroca & Coro
CICLO BARROCO BPI · MÚSICA PARA O NATAL

€ 15
Cartão Amigo € 11,25
Jovem/Sénior € 12,75
Cartão Estudante € 12
Cartão BPI € 12

23 Dez Sexta
21:00 Sala Suggia 

“A Orquestra Barroca Casa da 
Música encantou pela sua riqueza 
de colorido.” Revista Musical Catalana

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música reúnem ‑se uma vez mais para 
celebrar o Natal com obras alusivas ao tema. No centro do programa está 
a espectacular Missa para o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti, escrita 
para coro duplo e destilando virtuosismo ao melhor estilo italiano. Estreada 
na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, no ano de 1707, a Missa está 
ancorada na melhor tradição da policoralidade veneziana e nas missas cíclicas 
do Renascimento. Por entre os seus andamentos, escutaremos peças festivas 
de diversos autores, incluindo o famoso Concerto para a Noite de Natal de Corelli. 

3 1 33 1 2



Joseph Haydn Quarteto de cordas em Mi bemol maior, op.33 nº 2
Nuno Corte‑Real Monumentum, op.38
Sergei Prokofieff Quarteto de cordas op.92

O Quarteto de Cordas de Matosinhos encerra o seu ciclo de programas dedicado 
ao Ano Rússia apresentando mais um dos Quartetos Russos de Haydn, 
desta feita um dos mais originais quartetos do Classicismo. A obra é conhecida 
pelo nome “La Plaisanterie”, devido aos glissandos do Scherzo e às 
surpreendentes pausas que antecedem o final e sugerem uma fórmula para 
uma música infinita.
Refugiado na cidade de Naltchik em plena Segunda Grande Guerra, Prokofieff 
prestou homenagem ao folclore do Cáucaso num quarteto que se tornou 
desde a estreia numa das peças favoritas do repertório. Escrito em memória 
do lendário violinista russo Philippe Hirshorn, o Quarteto de Cordas de 
Nuno Côrte‑Real resulta de uma encomenda da Câmara de Matosinhos 
e é apresentado pela primeira vez na Casa da Música. 

€ 8
Cartão Amigo € 6
Jovem/Sénior € 6,8
Cartão Estudante € 6,4
Cartão BPI € 6,4

Apoio

27 Dez Terça
19:30 Sala 2

Quarteto de Cordas de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

3 1 53 1 4

Digressões

20 Jul
Póvoa de Varzim
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim 

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Três novas obras (Concurso de Composição do Festival)
–
Igor Stravinski Suite de A História do Soldado 
Arnold Schoenberg (arr. Anton Webern) Sinfonia de Câmara 

22 Jul
Póvoa de Varzim
Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Dmitri Liss direcção musical
Boris Berezovsky piano

Carl Maria von Weber Abertura Oberon 
Edvard Grieg Concerto para piano e orquestra op.16 em Lá 
menor
–
Antonin Dvořák Sinfonia nº 8 op.88 em Sol maior

08 Jul
Espinho
Festival Internacional de Música de 
Espinho

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA 
MÚSICA
Pedro Neves direcção musical
Natalia Gutman violoncelo

Dmitri Chostakovitch Concerto para violoncelo  
e orquestra nº 1 op.107
Restante programa a anunciar

15 Abr
Braga
Theatro Circo

16 Abr
Coimbra
Teatro Académico Gil Vicente

17 Abr
Lisboa
Coliseu dos Recreios

MÃO MORTA E REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical

Temas dos MÃO MORTA com arranjos de Telmo Marques



Ciclo Descobertas

Assinatura € 96
Desconto 47%
Cartão de Amigo (‑25%) € 72

Ciclo Piano Fundação EDP

Assinatura € 117
Desconto 40%
Cartão de Amigo (‑25%) € 87,75

Sinfónica 
Série Clássica

Assinatura € 160
Desconto 47%
Cartão de Amigo (‑25%) € 120

Ciclo Jazz

Assinatura € 55
Desconto 35%
Cartão de Amigo (‑25%) € 41,25

Sinfónica
Fora de Série

Assinatura € 126 
Desconto 52%
Cartão de Amigo (‑25%) € 94,5

Prokofieff

Assinatura € 77
Desconto 42%
Cartão de Amigo (‑25%) € 57,75

Sinfónica
Temporada

Assinatura € 336
Desconto 56%
Cartão de Amigo (‑25%) € 252

Rachmaninoff

Assinatura € 48
Desconto 37%
Cartão de Amigo (‑25%) € 36

Remix Ensemble

Assinatura € 63
Desconto 46%
Cartão de Amigo (‑25%) € 47,25

Maravilhas da  
Música Russa

Assinatura € 50
Desconto 38%
Cartão de Amigo (‑25%) € 37,5

Coro

Assinatura € 84
Desconto 50%
Cartão de Amigo (‑25%) € 63

Terças
Fim de Tarde

Assinatura € 36
Desconto 25%
Cartão de Amigo (‑25%) € 27

Barroca

Assinatura € 54
Desconto 40%
Cartão de Amigo (‑25%) € 40,5

Assinaturas 
2016
Adquira o seu lugar  
para a temporada

16
Concertos

14
Concertos

48
Concertos

9
Concertos

12
Concertos

6
Concertos

12
Concertos

9
Concertos

5
Concertos

x 7
Concertos

4
Concertos

5
Concertos

6
Concertos

à sua escolha

NO
VA

NO
VA

NO
VA

NO
VA

NO
VA
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Mecenas Serviço Educativo Apoio Institucional

Serviço  
Educativo

C A R T Ã O  A M I G O  2 0 1 6
Validade: 12 meses

Cartão individual
€ 50
 
Cartão Duo (2 pessoas)
€ 75

B E N E F Í C I O S 
A S S O C I A D O S

– 25% de desconto na aquisição de Assinaturas 2016
–  Possibilidade de pagamento das Assinaturas em 4 

prestações para compras superiores a € 100  
(25% no acto de compra; 25% – 04 Março; 25% – 03 Junho;  
25% – 04 Setembro).

–  25% de desconto nos concertos da Programação  
da Casa da Música ( válido para bilhetes com preço  
superior a € 7,5)

– 2 Visitas guiadas (4 no caso de 2 titulares)
–  Prazo alargado para reserva de bilhetes  

(durante 14 dias, até 48 horas antes do concerto) 
–  Informação antecipada dos grandes momentos  

da programação
–  Informação regular sobre programação, bem como  

ofertas e oportunidades

C O M O  A D Q U I R I R www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229

cartão
amigo
CONSIGO A CASA
VAI MAIS LONGE
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Pela música abre‑se o livro de histórias e brinca‑se com todos os sentidos 
despertos. Em clima de festa, com personagens que comunicam em “pequenês”, 
decorrem concertos encenados para crianças dos 3 meses aos 6 anos. Ao colo 
de sons e ritmos de todos os feitios, adquirem‑se as bases da compreensão 
e expressão musicais. Em palavras e gestos de mimo há mensagens subliminares, 
lições para a vida. Num ambiente geneticamente feliz, todos aprendem. Além 
de estreias, este pequeno‑importante público pode assistir à reposição 
de algumas das nossas melhores produções.
Compondo um programa de audições que se estende pelo ano lectivo, cada 
espectáculo conhece apenas cinco sessões e em dias marcados – um domingo 
reservado às famílias (com três horários à escolha) e uma segunda‑feira para 
infantários e escolas do ensino pré‑escolar (dois horários). Excepcionalmente, 
o concerto PerlimpimPUM tem duas sessões extra, numa sexta‑feira, ambas 
programadas para turmas do 1º e 2º ano do Ensino Básico.

24 Jan

Orkestrioska

28 Fev

PerlimpimPUM!

10 Abr

Pássaro de Fogo

22 Mai

Sheiks do Shake

19 Jun

Pequenos Piratas

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante 
com mais de 6 anos

Domingos
10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

Primeiros Concertos 
ESPECTÁCULOS

Envolvem a sociedade inteira e todos os estilos ou processos musicais. 
Internam‑se por terrenos inexplorados ou redescobrem um mundo familiar, 
convidando sempre à imersão activa. Integram outras artes, novas disciplinas, 
arriscam, misturam. Reconfiguram a dimensão humana de palco, que se habita 
de cidadãos de diferentes contextos socioculturais; artistas, músicos 
e não‑músicos. São assim os Concertos para Todos, um dos eixos da nossa 
intervenção educativa, social e artística.
A partir dos 6 anos, todas as idades são boas para assistir a espectáculos 
de carácter pedagógico e lúdico, assentes em abordagens inovadoras ou mais 
tradicionais, ou na fusão de novo e antigo. Povoando o calendário de 
Setembro a Julho, são sobretudo produções próprias, algumas nascidas 
de projectos comunitários e formativos desenvolvidos ao longo de meses. 
Entre estreias absolutas e reposições de propostas que fizeram história, todas 
valem a pena. 

16 Jan · 16:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

A rolha da garrafa do rei de onde?

13 Fev · 18:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

Layka Film

05 Mar · 16:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

Cha Cha Pum

22+23 Mar · 21:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 

anos

Utopia

04 Abr · 21:00 Sala Suggia · € 7,5 · € 5 < 

18 anos

Gulag 

16 Abr · 16:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

Coro Infanto‑Juvenil da Universidade 

de Lisboa

17 Abr · 10:00‑16:00 Vários Espaços · € 1 

Casa que Canta

17 Abr · 19:00 Sala Suggia · € 7,5 · € 5 < 18 

anos

O Canto da Casa

23 Abr · 16:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

VOA PÉ ‑ O Arraial

26 Abr · 21:00 Sala Suggia · € 7,5 · € 5 < 18 

anos

Back in the USSR

28 Mai · 16:00 Sala 2 · € 7,5 · € 5 < 18 anos

Terra: um planeta com vida

29 Mai · 10:00‑18:00 Vários Espaços · € 1

103 Teclistas para Dona Helena

02 Jul · 10:00‑18:00 Vários Espaços · € 1

Maratona de Violoncelistas

10 Jul · 18:00 Sala Suggia · ENTRADA 

LIVRE

Sonópolis

Concertos para Todos
ESPECTÁCULOS

3 2 13 2 0
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Era uma vez a música, o roteiro dos sons na ponta dos dedos, a imaginação 
a responder ao ritmo, a cantilena a fazer o filme, a cantoria a salvar um reino… 
Eis notas soltas dos caminhos a tomar pelos Primeiros Sons. São quatro oficinas 
que, apresentando metodologias de trabalho distintas, respondem aos 
mesmos critérios: proporcionar a crianças até aos 6 anos uma iniciação musical 
prática, com brincadeiras, jogos e exercícios tão acessíveis quanto eficazes.
Em ambientes estimulantes, tudo é descoberta; mexer é aprender. Forrados 
a mimo, estes workshops são por essência espaços de afecto com a música 
e entre todos os intervenientes. Como sempre, há sessões adaptadas 
à capacidade cognitiva do grupo participante, sendo que este ano há formatos 
diferenciados para três faixas etárias: 0–23 meses, 2–3 anos e 4–6 anos. 

06 Mar, 17 Abr e 01 Mai 

Anikibebé

17 Jan, 14 Fev, 24 Abr e 12 Jun 

Na ponta dos dedos

03 Jan, 07 Fev, 03 Abr, 08 Mai 

e 05 Jun 

Bebé Waka

10 Jan, 21 Fev, 13 Mar, 15 Mai e 

26 Jun

Era uma vez… 

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

Domingos 
10:30 (0–23 meses)
11:45 (2–3 anos)
15:00 (4–6 anos)
Sala de Ensaio 2

Primeiros Sons
WORKSHOPS

Agora somos todos músicos. Porque queremos. E querendo, fazemos. Simples… 
Este é o princípio irrevogável de workshops para o público em geral, com poucos 
critérios de admissão: há só que ser maior de 12 anos, vir disponível para fazer 
música em grupo e querer divertir‑se.
Ocupando um sábado por mês, as oficinas apresentam processos de realização 
musical acessíveis a qualquer pessoa. Sob os verbos cantar, carnavalizar 
ou percutir, o dia corre cheio e criativo. Uma pequena apresentação pública 
encerra a sessão.

30 Jan

Carnaval na Casa

16 Abr

Percussão Tradicional 

Portuguesa

€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 
4 pessoas)

Famílias (maiores de 12 anos) e 

Público Geral 

Sábados 
11:00–17:00
Apresentação às 17:00
Sala de Ensaio 2

Músico por um Dia
WORKSHOPS

3 2 33 2 2
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Olá família! Um sábado por mês, são as relações de afecto a ditar o encontro 
com a música. Em oficinas de 90 minutos há espaço para parentes e amigos, 
grupos numerosos ou reduzidos. Através de programas desafiantes 
e consensuais, integradores de quase todas as idades (de crianças a partir de 
6 anos a seniores), a realização musical surge em clima de diversão, apelando 
ao convívio, desejando cumplicidade.

12 Mar

Percussão Corporal

14 Mai

Gamelão

€ 4 (€ 15 para família de 4 
pessoas)

Famílias (crianças a partir dos 6 

anos) e Público Geral

Sábados 
10:30–12:00  
ou 14:30–16:00  
Sala de Ensaio 2

Música em Família
WORKSHOPS

Traga as crianças, nós cuidamos delas. Enquanto assiste ao concerto na Sala 
Suggia (sábado ou domingo ao final da tarde), os pequenos vibram com uma 
proposta feita à sua dimensão: um miniconcerto, integrado numa sessão 
pedagógica e lúdica, com parte do repertório que está a ser apresentado aos 
adultos. Reservado a crianças dos 3 aos 10 anos, este programa decorre 
de um protocolo com a Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. 
Os pais gozam sossegados, os filhos aprendem divertindo‑se e a família 
inteira vive a mesma alegria.

18:00 Sala Laranja  
e Sala Roxa

Babysitting Musical
WORKSHOPS

16 Jan pág. 83

13 Fev pág. 106

12 Mar pág. 121

23 Abr pág. 160

01 Mai pág. 168

14 Mai pág. 181

28 Mai pág. 191

€ 5 
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A 7ª edição do Curso Livre leva‑nos ao encontro dos grandes momentos 
da História da Música Russa. Paulo Ferreira de Castro fala‑nos da relação entre 
a música russa e o Ocidente. O grande tratado de orquestração 
de Rimski‑Korsakoff é a base de inspiração para uma viagem à arte 
da orquestração guiada por Daniel Moreira. A música sacra na tradição ortodoxa 
reserva‑nos alguns dos mais fabulosos tesouros da música russa, 
desvendados por Svetlana Poliakova. Por João Silva somos levados a conhecer 
os grandes compositores da União Soviética e as conturbadas relações 
destes com o regime político. Rui Vieira Nery encerra o Curso Livre com um 
percurso histórico sobre as sucessivas associações da música à luta contra a 
opressão política. 
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 extramusicais, 
promovendo a interdisciplinaridade, recorrendo a exemplos ilustrativos sobre 
os locais e os protagonistas que marcaram a nossa cultura. 

1º Módulo: Paulo Ferreira  

de Castro 

11, 18 e 25 Jan 

A Música Russa e o Ocidente

2º Módulo: Daniel Moreira 

01, 15, 22 e 29 Fev 

A Arte da Orquestração

3º Módulo: Svetlana 

Poliakova

07 e 14 Mar 

Música Sacra na Tradição 

Ortodoxa

4º Módulo: João Silva 

11 e 18 Abr

Música na União Soviética

5º Módulo: Rui Vieira Nery

03  e 10 Out

As Músicas da Liberdade

€ 20 Módulos individuais 
de duas sessões
€ 28 Módulos individuais 
de três sessões
€ 35 Módulos individuais 
de quatro sessões
€ 80 Curso na totalidade

Segundas
17:30–19:15 Auditório 
Fundação EDP

Curso Livre de História da Música
FORMAÇÃO

As ferramentas digitais revolucionaram o mundo da realização musical, 
alargando‑o a novos músicos e a novas músicas, democratizando 
as oportunidades de criação. Os cursos intensivos da Digitópia reflectem este 
panorama em contínua expansão, incidindo de forma acessível sobre processos 
e linguagens de programação criativa.
Destinados a músicos, artistas digitais, programadores, professores e outros 
profissionais ou estudantes interessados na música electrónica e na arte digital, 
têm uma natureza prática: a abordagem a vários softwares, a maioria em open 
source, faz‑se pela experimentação. Decorrem assim processos exploratórios, 
simples e intuitivos, com desafio imediato à criação.
Os cursos decorrem ao longo de um fim‑de‑semana, mas estão estruturados 
em sessões independentes (ainda que complementares) – há um programa 
a cumprir no sábado e outro no domingo. Deste modo dá‑se aos interessados 
a possibilidade de participarem nos dois dias ou apenas num. Se nos 
perguntarem qual é a melhor opção, a resposta é óbvia…
 

16 e 17 Jan

Síntese Sonora – 

Sintetizadores vs 

Computadores 

José Alberto Gomes 

e Pedro Augusto

20 e 21 Fev

Música para Cinema

Óscar Rodrigues

19 e 20 Mar

Música para jogos

Eduardo Magalhães

23 e 24 Abr

Arduino Synth – 

Sintetizadores DIY

Tiago Ângelo

07 e 08 Mai

Musical Hacking com 

openFrameworks

€ 15 (1 dia) · € 25 (fim ‑de‑
‑semana) 
Nuno Hespanhol

Músicos, DJs, artistas digitais, 

programadores, professores 

e outros profissionais 

interessados na música 

electrónica e na arte digital 

Sábados 
e Domingos

11:30–13:00 e 14:30–17:00 
Sala de Ensaio 10

Formar na Digitópia
FORMAÇÃO
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06 Jan Quarta 21:30

Solistas da Orquestra Barroca  

Casa da Música

Huw Daniel violino

Reyes Gallardo violino

Filipe Quaresma violoncelo

Miguel Jalôto órgão

Arcangelo Corelli Sonata a 3 op.3 nº 1 

Michel-Richard De Lalande Noëls en 

trio avec un Carillon 

Johann Pachelbel/J. S. Bach Prelúdios 

Corais & Fughetas

Heinrich Biber A Natividade 

Dietrich Buxtehude Sonata a 3 

BuxWV271 

–

Johann Schmelzer Sonata Pastorale 

Louis-Claude Daquin Noël en musette 

Dietrich Buxtehude Prelúdio Coral “Wie 

schön leuchtet der Morgenstern”

Anónimo alemão séc. XVII Sonata “Wie 

schön leuchtet der Morgenstern”

J. S. Bach Pastorella BWV590 

17 Mar Quinta 21:30

Solistas da Orquestra Sinfónica  

do Porto Casa da Música

José Despujols violino

Maria Kagan violino 

Mateusz Stasto viola

Michal Kiska violoncelo

Tiago Pinto-Ribeiro contrabaixo

W. A. Mozart Eine Kleine Nachtmusik

A. Dvorák Quinteto de cordas op.77

20 Out Quinta 21:30

Solistas da Orquestra Sinfónica  

do Porto Casa da Música

Ana-Maria Ribeiro flauta

Aldo Salvetti oboé

Luis Silva clarinete

Gavin Hill fagote

Hugo Carneiro trompa

August Klughardt Quinteto de sopros, 

op.79

Alexander Zemlinsky Humoreske 

(Rondo)

Josef Bohuslav Foerster Quinteto de 

sopros, op.95

23 Nov Quarta 21:30

Solistas da Orquestra Barroca  

Casa da Música

Pedro Castro charamela, oboé e flauta

Andreia Carvalho charamela e oboé

José Gomes charamela, flauta e fagote

Miguel Jalôto cravo

Francisco de la Torre Danza Alta, La 

Spagna 

Marin Marais Suite em Sol menor

Antonio Vivaldi Concerto para flauta, 

oboé e fagote RV 103

–

Georg Philipp Telemann Trio sonata 

em Lá menor TWV 42:a6

Christoph Schaffrath Dueto para 

fagote e cravo em fá menor

Jan Zelenka Trio sonata nº 5 em Fá maior 

MÚSICA DE CÂMARA NO SALÃO ÁRABE 
DO PALÁCIO DA BOLSA

Promotor

LOJA

No foyer da Casa da Música, junto às bilheteiras, 
encontra‑se a Loja, onde pode adquirir artigos 
exclusivos inspirados na arquitectura do edifício, 
no projecto artístico e cultural ou, simplesmente, 
na música… Prolongue a memória da sua visita 
à Casa levando consigo uma das peças da Loja 
ou oferecendo‑a a alguém especial.



VISITAS COM MARCAÇÃO
Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar previamente.  

Idiomas disponíveis: inglês, francês, alemão, espanhol, italiano e português.

GRUPOS € 7,5
Dirigidas a um público específico (empresas, instituições, 

associações, etc.), estas visitas adquirem um ambiente formal, 

permitindo responder às diversas questões sobre o projecto 

Casa da Música e as suas potencialidades.

ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas às diferentes faixas etárias, do ensino 

pré-escolar ao superior, que permitem uma relação directa 

entre espaços e equipamentos (hot spots), à medida que são 

desenvolvidos jogos musicais diversificados e adequados à 

tipologia do grupo. 

TURÍSTICA € 10
Com uma duração um pouco mais longa, nesta visita o 

público tem a possibilidade de conhecer o edifício num registo 

descontraído e envolvente. Além da oferta de uma brochura da 

Casa da Música, no final do percurso o grupo é conduzido a um 

espaço reservado onde poderá saborear tranquilamente um 

copo de vinho do Porto.

VISITA AO BACKSTAGE € 8
Visitas específicas à Casa da Música, que permitem um acesso 

directo aos bastidores, envolvendo o visitante nas dinâmicas 

quotidianas de preparação de concertos.

ANIVERSÁRIO NA CASA a partir de € 20
DOS 4 AOS 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!

DIARIAMENTE
Português 11:00 e 16:00

Inglês 11:00 e 16:00

€ 7,5 pessoa

DURAÇÃO
1h aprox.

Entrada livre para crianças 

com menos de 12 anos desde que 

acompanhadas por um adulto 

com bilhete.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

VISITAS  
GUIADAS
Para conhecer a Casa da Música, nada melhor 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 da Música.
Poderá optar entre as visitas diárias, em horário pré‑definido, em língua 
portuguesa ou inglesa, ou através de visitas especialmente dedicadas 
a um grupo de pessoas, com explicações em vários idiomas, segundo 
agendamento prévia.
As visitas proporcionam uma experiência única, que ficará na memória 
dos Visitantes.
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HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00

Sextas e Sábados 12:30 – 15:00 e 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

www.casadamusica.com/pt/restaurante-casa-da-musica

Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

Grupos superiores a 20 pessoas 220 120 214/8

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música oferece-lhe uma vista 

inspiradora da cidade. O interior, amplo e sofisticado, concilia ambientes propícios 

ao convívio. O Chef Artur Gomes propõe uma cozinha de estilo muito próprio que 

combina simplicidade, imaginação e requinte. O Restaurante tem disponíveis 

vários tipos de menu e uma carta onde poderá encontrar pratos premiados em 

concursos nacionais de gastronomia. Com uma capacidade máxima de 220 

pessoas sentadas ou 400 em pé, a flexibilidade e singularidade do Restaurante 

Casa da Música permitem a realização de eventos corporativos ou particulares 

para grandes ou pequenos grupos.

JANTAR+CONCERTO
O bilhete conjunto jantar+concerto permite-lhe, de forma 

cómoda e acessível, jantar e assistir a um espectáculo.  

Consulte, ao longo desta agenda, os concertos associados e 

reserve já o seu lugar.

MENUS DO DIA
Almoço € 14,5 e € 13 com e sem sobremesa, respectivamente

Jantar € 19,5

RESTAURANTE
CASA DA MÚSICA

FADO À MESA
Em 2016, o fado continua a ser “servido à mesa” por intérpretes 

de eleição, honrando os tempos antigos, a melhor tradição da 

canção nacional e o ambiente das mais consagradas casas de 

fado de Porto e Lisboa. Noites perfeitas para celebrar a alma 

portuguesa, na gastronomia e na música. 

Sessões programadas: Jan, Mar, Mai, Jul, Set, Out e Nov.

TERRAÇO/ESPLANADA
Durante o Verão, o terraço converte-se numa esplanada.  

A vista permite-lhe contemplar a cidade enquanto aprecia tapas 

do mundo.  

Certificado de Excelência

Vencedor de 2014
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PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, sessões mensais 

de prova de vinho têm como palco o 

Restaurante, orientadas por enólogos de 

quintas produtoras de algumas das mais 

prestigiadas marcas portuguesas. Os vinhos 

incluídos em cada prova poderão, depois, 

ser desfrutados a acompanhar o menu do 

jantar, numa oferta dos produtores. 

JANTAR VINHOS E SABORES 
De Junho a Novembro, uma quarta-feira por mês, o Restaurante 

retoma os jantares Vinhos e Sabores. Cada noite é consagrada 

a uma diferente região do País, representada tanto nos vinhos 

a apreciar, cujas características são descritas por um enólogo 

convidado, como nas propostas gastronómicas do menu.

PAÍS TEMA
A Casa da Música define um País Tema para cada Temporada. 

Essa escolha reflecte-se sobretudo na programação artística 

mas influencia também as opções gastronómicas do 

Restaurante Casa da Música
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Ficha Técnica

Presidente Conselho Fundadores

Luís Valente de Oliveira

Estado Português

Grande Área Metropolitana do Porto

ACA Group

Águas do Porto

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 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

Câmara Municipal de Matosinhos

Câmara Municipal do Porto

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 Inglés, 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.

Novo Banco, S. A.

Olinveste, SGPS, Lda.

Pescanova

Porto Editora, S. A.

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.

CONSELHO FISCAL

Presidente

Rui Vaz Macedo Ribeiro 

Vogais

Estela Barbot, vogal 

António Magalhães & Carlos Santos, SROC, 

representada pelo António Magalhães, vogal  

e ROC

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente

José Alberto Pena do Amaral

Vice-presidentes

Jorge Castro Ribeiro

Rita Domingues

Vogais

Augusto Pedro Lopes Cardoso

António Lobo Xavier

Maria do Rosário Gambôa

Maria Teresa Moura

DIRECÇÃO GERAL

Director Geral

Paulo Sarmento e Cunha

APOIO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

E SECRETARIADO

Antonieta Diniz

Paula Moreira

GESTÃO FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E 

CONTROLO DE GESTÃO

Coordenador

Filipe Oliveira

Pedro Rocha 

Tesouraria

Emília Martins

Serviços administrativos

Maria Cândida Lopes

Fernanda Ribeiro

José Bárcia

RELAÇÕES PÚBLICAS, DESENVOLVIMENTO 

E FUNDRAISING

Coordenadora

Luísa Bessa

Desenvolvimento e Fundraising

Cláudia Brandão 

Relações Institucionais e Envolvimento 

da Sociedade Civil

Antonieta Diniz

RECURSOS HUMANOS

Inês Barbosa

Elsa Novais

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Coordenador

Nuno Guedes

Nuno Pereira

GESTÃO DO EDIFÍCIO

Gilberto Gomes

Gonçalo Garcez

ASSESSORIA JURÍDICA

Telles de Abreu e Associados representada por 

Cristina Ferreira.

Sandra Carvalho e Silva

ÁREA COMERCIAL

Simone Almeida

Eventos

Rita Seabra

Visitas guiadas

Verónica Moreira

José Paulo Ferreira

Loja Casa da Música

Luísa Azevedo

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA

Luís Rocha

Artur Gomes – Chef

Eliane Silva

José Novais

Maria João Barroso

Paulo Filipe Cunha

Tânia Machado

António Rondon

Evander Gonçalves

Vera Pinto

Serviços Administrativos

Susana Castro 

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E DE EDUCAÇÃO

Director Artístico e de Educação

António Jorge Pacheco

Adjunto

Rui Pereira

Relações com a Imprensa

Cândida Colaço Monteiro

Assistente

Paula Matos

PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA

Coordenador de Programação Música Clássica

Rui Pereira

Programação Jazz, World, Pop/Rock

Fernando Sousa

Filipa Leite

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

Coordenador

Alexandre Santos

Gestão executiva

Sónia Melo

Dário Pais

Sara Cruz

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Coordenador

António Jorge Pacheco

Gestão executiva

André Quelhas

CORO CASA DA MÚSICA

Coordenador

Rui Pereira

Gestão/prod. executiva

Cristina Guimarães

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Coordenador

Rui Pereira

Gestão executiva

André Quelhas

EDIÇÕES E GRAVAÇÕES

Rui Pereira

Fernando Pires de Lima

Liliana Marinho

ARQUIVO MUSICAL/MEDIATECA

Pedro Marques

João Ribeiro

Cristina Barbosa

SERVIÇO EDUCATIVO

Coordenador

Jorge Prendas

Projectos educativos

Anabela Leite

Teresa Coelho

Ana Rebelo

Inês Leão

Paula Oliveira

PRODUÇÃO

Coordenador

Júlio Moreira

Produção executiva

Paula Matos

José Orlando Rodrigues

Mónica Ferreira

Arthur Vasques

Susana Lamarão

Produção técnica

Ernesto Costa

Olinda Botelho

Luís Filipe Lopes

Técnicos de som

Ricardo Torres

Vasco Gomes

Carlos Lopes

Daniel Santos

Técnicos de luz

Virgínia Esteves

Emanuel Pereira

Técnicos de palco

Serafim Ribeiro

Vítor Resende

José Torres

Alfredo Braga

Fernando Gonçalves

Ernesto Pinto da Costa

Técnico de vídeo

Francisco Moura

COMUNICAÇÃO, MARKETING  

E PÚBLICOS

Coordenador

Gilda Veloso

Gestão de meios

Walter Salgado

Comunicação web

André Alves

Joana Almeida

Projectos especiais e copy

Marcos Cruz

Design gráfico

Márcia Novais

Tiago Carneiro

Consultadoria gráfica

André Cruz

Diogo Rapazote

Frente de casa

Álvaro Campo

Carla Santos

Maria Augusta Fernandes

Bilheteira

José Ribeiro

Assistentes de bilheteira

Sílvia Salvado

Armanda Peixoto

Isabel Ferreira

Mário Guedes

Ricardo Medina

Cátia Neves

Diogo Paula

Ilustrações Serviço Educativo

Marta Ramos (Espectáculos)

Carlos Pinheiro (Workshops + Formação)

André da Loba (Fora de Série)

Fotografia

João Messias

3 3 93 3 8



AGRUPAMENTOS RESIDENTES

ORQUESTRA SINFÓNICA  

DO PORTO CASA DA MÚSICA

Maestro titular

Baldur Brönnimann

Maestro convidado principal

Leopold Hager

MÚSICOS

Violino I

Zofia Wóycicka – concertino

James Dahlgren – concertino honorário

nn – segundo concertino

Radu Ungureanu – concertino assistente

Vadim Feldblioum – solista A

Alan Guimarães

Andras Burai

Emília Vanguelova

Evandra Gonçalves

Ianina Khmelik

José Despujols

Maria Kagan

Roumiana Badeva

Tünde Hadadi

Vladimir Grinman

nn

nn

Violino II

nn – chefe de naipe

Nancy Frederick – solista A (chefe de naipe 

interino)

Tatiana Afanasieva – solista B

Domingos Lopes

Francisco Pereira de Sousa

Germano Santos

José Paulo Jesus

José Sentieiro

Lilit Davtyan

Mariana Costa

Nikola Vasiljev

Paul Almond

Pedro Rocha

Vítor Teixeira

Viola

nn – chefe de naipe

Joana Pereira – solista A

Anna Gonera – solista B

Biliana Chamlieva

Emília Alves

Francisco Moreira

Hazel Veitch

Jean Loup Lecomte

Luís Norberto Silva

Mateusz Stasto

Rute Azevedo

Theo Ellegiers

Violoncelo

nn – chefe de naipe

Vicente Chuaqui – solista A (chefe de naipe 

interino)

Feodor Kolpashnikov – solista B

Aaron Choi

Bruno Cardoso

Gisela Neves

Hrant Yeranosyan

Michal Kiska

Sharon Kinder

nn

Contrabaixo

nn – chefe de naipe

Florian Pertzborn – solista A (chefe de naipe 

interino)

nn – solista B

Altino Carvalho

Jean‑Marc Faucher

Joel Azevedo

Nadia Choi

Slawomir Marzec 

Tiago Pinto Ribeiro

Flauta

Paulo Barros – chefe de naipe

Ana Maria Ribeiro – solista A

Alexander Auer – solista B

Angelina Rodrigues – solista B

Oboé

Aldo Salvetti – chefe de naipe

Tamás Bartók – solista A

Eldevina Materula – solista B

Jean‑Michel Garetti – solista B

Clarinete

Luís Silva – chefe de naipe

Carlos Alves – solista A

António Rosa – solista B

Gergely Suto – solista B

Fagote

Gavin Hill – chefe de naipe

Robert Glassburner – solista A

Pedro Silva – solista B

Vasily Suprunov – solista B

Trompa

nn – chefe de naipe

Bohdan Sebestik – solista A

Eddy Tauber – solista A

Hugo Carneiro ‑ solista B

José Bernardo Silva – solista B

Trompete

Sérgio Pacheco – chefe de naipe

Ivan Crespo – solista A

Luís Granjo – solista B

Rui Brito – solista B

Trombone

Severo Martinez – chefe de naipe

Dawid Seidenberg – solista A

Nuno Martins – solista B

Tuba

Sérgio Carolino – solista A

Tímpanos

Jean‑François Lézé – timpaneiro solista

Percussão

Bruno Costa – solista A

Nuno Simões ‑ solista B

Paulo Oliveira – solista B

Harpa

Ilaria Vivan – solista A

CORO CASA DA MÚSICA

Maestro titular

Paul Hillier

MÚSICOS

Sopranos

Ângela Alves

Eva Braga Simões

Joana Pereira

Leonor Barbosa de Melo

Rita Venda

Contraltos

Ana Calheiros

Iris Oja

Brígida Silva

Joana Valente

Tenores

Almeno Gonçalves

André Lacerda

Luís Toscano

Baixos

João Barros Silva

Luis Rendas Pereira

Pedro Guedes Marques

Nuno Mendes

Ricardo Torres

ORQUESTRA BARROCA  

CASA DA MÚSICA

Maestro titular

Laurence Cummings

MÚSICOS

Violino

Huw Daniel Concertino 

Reyes Gallardo 

Ariana Znachonak 

Bárbara Barros 

Cecília Falcão Coutinho 

César Nogueira 

Miriam Macaia 

Prisca Stalmarski

Viola 

Trevor Mctait 

Raquel Massadas

Violoncelo 

Filipe Quaresma 

Ana Vanessa Pinto Pires   

Contrabaixo

José Fidalgo 

Oboé 

Pedro Castro – chefe de naipe 

Andreia Carvalho 

Fagote 

José Rodrigues Gomes

Cravo 

Miguel Jaloto

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA

Maestro titular

Peter Rundel

MÚSICOS

Angel Gimeno – violino

José Pereira – violino

Trevor McTait – viola

Oliver Parr – violoncelo

Filipe Quaresma – violoncelo*

António A. Aguiar – contrabaixo

Stephanie Wagner – flauta

Ana Raquel Lima – flauta*

José F. Silva – oboé

Vítor J. Pereira – clarinete

Ricardo Alves – clarinete*

Roberto Erculiani – fagote

Nuno Vaz – trompa

Ales Klancar – trompete

Ricardo Pereira – trombone

Adélio Carneiro – tuba*

Mário Teixeira – percussão

Manuel Campos – percussão

Jonathan Ayerst – piano

Vítor Pinho – piano*

Carla Bos – harpa*

*principais instrumentistas convidados
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INFORMAÇÕES GERAIS

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

VENDA DE BILHETES 
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira on-line 
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, 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 
Continenete): € 2;
Adultos com mais 65 anos (Série Descobertas): 
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 e 16:00
Inglês 16:00
€ 6 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

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 a Qua 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Qui a Sáb 12:30–15:00 e 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/pt/restaurante-casa-
da-musica
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE  
BILHETES PRÉ-PAGOS
Bilhete de Evento: 
€ 2,50 válido para um período  
máximo de estacionamento de 3,5 horas 
consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00
Bilhete Restaurante (Almoço): 
€ 1,50 válido para um período  
máximo de estacionamento de 1,5 horas 
consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.
Bilhete Restaurante (Jantar):
€ 2 válido para um período máximo de 
estacionamento de 2,5 horas consecutivas,  
entre as 19:00 e as 01:00.

COMO ADQUIRIR AS ASSINATURAS 2016?
Bilheteiras Casa da Música
Por correspondência
www.casadamusica.com

POR CORRESPONDÊNCIA
Através de carta, fax ou e-mail. Os pedidos 
deverão incluir as seguintes informações:

· Nome, morada e telefone
· A(s) Assinatura(s) pretendida(s)
· Lugar desejado (no caso de não estar 
disponível, a Casa da Música reserva-se o direito 
de escolher lugares alternativos)

O pagamento deverá ser feito  
por cheque ou transferência bancária:  
(NIB 0033 0000 45320824516 05).  
No caso de ser por transferência bancária, 
deverá enviar o comprovativo da compra para 
cdmbilheteira@casadamusica.com.
Tratando-se de cheque, deverá seguir à ordem 
de Fundação Casa da Música e em conjunto com 
as informações acima mencionadas.
A Assinatura e o seu Cartão Assinatura 
serão enviados por correio registado após o 
processo de validação do respectivo pagamento.

Pagamento parcelar:
Se for portador de Cartão Amigo poderá optar 
pelo pagamento de Assinaturas em 4 prestações 
iguais para compras superiores a € 100 (25% no 
acto de compra; 25% – 04 Abril; 25% – 04 Julho; 
25% – 04 Setembro).

ONLINE
www.casadamusica.com
Os bilhetes das Assinaturas adquiridas online 
estarão disponíveis para levantamento na 
bilheteira da Casa da Música.
Deverá registar posteriormente os seus dados 
na bilheteira da Casa da Música para emissão 
do Cartão Assinatura e, assim, usufruir das suas 
vantagens.

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
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P E D I D O  D E  AS S I N AT U R AS  P O R  C O R R ES P O N D Ê N C I A

ENVIO PARA: CASA DA MÚSICA ‑ SERVIÇO DE BILHETEIRA | AV. BOAVISTA, 604‑610 | 4149‑071 PORTO

NOME  

ENDEREÇO  

CÓDIGO POSTAL    LOCALIDADE  

TELEFONE/FAX    E-MAIL  

CARTÃO AMIGO INDIVIDUAL (€ 50)       DUO (€ 75)   

ASSINATURAS  2016 Nº CONCERTOS PREÇO PREÇO AMIGO Nº ASSINATURA LUGAR

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA 16 € 160 € 120

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE 14 € 126 € 94,5

SINFÓNICA TEMPORADA 2016 48 € 336 € 252

REMIX ENSEMBLE 9 € 63 € 47,25

CORO 12 € 84 € 63

ORQUESTRA BARROCA 6 € 54 € 40,5

CICLO DESCOBERTAS 12 € 96 € 72

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP 9 € 117 € 87,75

CICLO JAZZ (JAN‑JUL) 5 € 55 € 41,25

INTEGRAL DAS SINFONIAS  

DE PROKOFIEFF
7 € 77 € 57,75

INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA 

PIANO DE RACHMANINOFF
4 € 48 € 36

MARAVILHAS DA MÚSICA RUSSA 5 € 50 € 37,5

TERÇAS FIM DE TARDE 6 € 36 € 27

FORMA DE PAGAMENTO

CHEQUE    NÚMERO  

BANCO  

VALOR (€)  

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA    NIB 0018 0003 31999535020 65

TRANSFERÊNCIAS PARCELARES  

ASSINATURA  



Mecenas Principal Casa da MúsicaMecenas Casa da MúsicaMecenas Ciclo Piano

Patrocínio Verão na CasaPatrocinador NOS ClubMecenas Programas de SalaMecenas Parceiro do Serviço Educativo

Apoio InstitucionalApoio Institucional


