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Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

01 Ter/Tue Remix Ensemble  
Casa da Música 
Elogio da loucura

02 Qua/Wed Nuno Norte e Convidados
Promotor: Zedas Music

03 Qui/Thu Peter Broderick  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

03 Qui/Thu S. Pedro
Café Casa da Música

04 Sex/Fri Forum do Futuro: 
“Ligações Perigosas”

04 Sex/Fri Cláudio César Ribeiro 
Café Casa da Música

05 Sáb/Sat Remix Ensemble  
Casa da Música 
Uma volta à Casa  
com Holliger

05 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Descobrir Holliger

05 Sáb/Sat Coladera
Café Casa da Música

06 Dom/Sun Era Uma Vez… 
Serviço Educativo 

06 Dom/Sun Banda Sinfónica 
Portuguesa

06 Dom/Sun Wim Mertens  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

06 Dom/Sun Dino d’Santiago  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

07 Seg/Mon Enrico Rava Tribe  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

08 Ter/Tue Adriana Moreira 
Fim de Tarde | Novos 
Valores do Fado

08 Ter/Tue Andrew Bird  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

09 Qua/Wed José James  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

10 Qui/Thu Dom La Nena  
(Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

10 Qui/Thu Birds Are Indie
Café Casa da Música

11-20 Nov À Volta do Barroco 

11 Sex/Fri Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
A estreia de Ibragimova

11 Sex/Fri João Canedo
Café Casa da Música

11 Sex/Fri GAS Music 2016
Promotor: GAS Porto

12 Sáb/Sat Workshop “Direitos de 
Autor e Direitos Conexos: 
O que as editoras e os 
artistas auto-editados 
precisam de saber”
Promotor: AMAEI

12 Sáb/Sat Divino Sospiro

12 Sáb/Sat Carmen Souza & Theo 
Pascal Trio (Misty Fest) 
Promotor: Uguru 

12 Sáb/Sat Tatanka
Café Casa da Música

13 Dom/Sun Anikibebé 
Serviço Educativo 

13 Dom/Sun Coro Casa da Música 
Potências Celestiais

13 Dom/Sun Sarah Neufeld  
(Arcade Fire) 
Promotor: Ao Sul do Mundo

15 Ter/Tue Alina Ibragimova

15 Ter/Tue Sarah McKenzie 
Promotor:  
Incubadora d’Artes

16 Qua/Wed Apresentação da 
Temporada 2017

17 Qui/Thu Captain Boy
Café Casa da Música

18 Sex/Fri Fado à Mesa
Ana Sofia Varela, Miguel 
Xavier e Diogo Aranha

18 Sex/Fri Diana Martinez – Acústico
Café Casa da Música

19 Sáb/Sat Coro do Dia 
Serviço Educativo 

19 Sáb/Sat A Rolha da Garrafa  
do Rei de Onde?  
Serviço Educativo 

19 Sáb/Sat Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
A Criação de Haydn

19 Sáb/Sat Pedro Moutinho 
Promotor: Uguru

19 Sáb/Sat Francisco Ameida  
e Juan de la Fuente
Café Casa da Música

20 Dom/Sun Novas Aventuras de Waka 
Serviço Educativo 

20 Dom/Sun Orquestra Barroca  
Casa da Música 
Ibragimova em concerto

20 Dom/Sun Fingertips 
Promotor: Produtores 
Associados

22 Ter/Tue Christina e Michelle 
Naughton  
Ciclo Piano Fundação EDP

24 Qui/Thu Grande Noite do Fado  
de Coimbra 
Promotor: Fado ao Centro

24 Qui/Thu Elza Soares 
Promotor: Ao Sul do Mundo

24 Qui/Thu DJ Farofa
Café Casa da Música

25 Sex/Fri Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Alma Russa

25 Sex/Fri Elias
Café Casa da Música

26 Sáb/Sat Percussão Tradicional 
iTec 
Serviço Educativo 

26 Sáb/Sat Compor na Sala de Aula 
Serviço Educativo 

26 Sáb/Sat Slimmy
Café Casa da Música

27 Dom/Sun Orkestrioska! 
Serviço Educativo 

27 Dom/Sun Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música 
A Rússia em Concerto

28 Seg/Mon Os Azeitonas 
Promotor: Vida Norte 

30 Qua/Wed Harlem Gospel Choir 
Promotor: Uguru
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Mecenas Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio Institucional

De volta ao Barroco
Back to Baroque

É tempo de conhecer a fundo dois artistas que 
este ano se associam à programação da Casa 
da Música: Heinz Holliger, Artista em Residência, 
e Alina Ibragimova, Artista em Associação do 
festival À Volta do Barroco. A retrospectiva do 
compositor suíço recomeça logo no início do 
mês com o Remix Ensemble, num programa 
que inclui também uma peça encomendada 
ao Jovem Compositor em Residência, António 
Breitenfeld Sá-Dantas, e o convite ao virtuoso 
Anssi Karttunen para interpretar o concerto 
para violoncelo e ensemble Bloody Luna de 
Georges Aperghis – Compositor em Residência 
2016. Mas o Portrait Heinz Holliger prossegue no 
fim-de-semana seguinte, com uma tarde inédita 
de recitais pelos espaços da Casa da Música em 
que vários solistas  do Remix dão a conhecer as 
inúmeras facetas criativas deste compositor. 
O ciclo completa-se com um concerto da 
Sinfónica, em que Thomas Zehetmair é solista 
no Concerto para violino de Holliger, sob a 
direcção do próprio compositor.
A mundialmente aclamada violinista russa Alina 
Ibragimova é outra visita a ter em grande conta 
este mês, já que se apresenta em recital a solo 
num programa que inclui obras de Bach e Bartók, 
mas também ao lado da Orquestra Sinfónica 
com o Concerto nº 1 de Chostakovitch e com a 
Orquestra Barroca interpretando transcrições 
de concertos para teclado de Bach. Tudo isto no 
âmbito do festival À Volta do Barroco, que inclui 
ainda música coral ortodoxa pelo Coro Casa da 
Música e a estreia da orquestra Divino Sospiro 
na Casa da Música. O festival é coroado com 
o monumento que é A Criação de Haydn, aqui 
interpretada por Coro, Orquestra Sinfónica e um 
elenco internacional de solistas.
Entre os solistas que nos visitam ao longo deste 
mês merecem destaque as irmãs gémeas 
Christina e Michelle Naughton, pianistas que 
se apresentam em duo num recital imperdível, 
e o baixo Alexei Tanovitski, especialista no 
repertório russo que vem interpretar as 
Canções e Danças de Morte de Mussorgski.

O fado chega-nos nas vozes de Pedro Moutinho e Adriana Moreira, 
ou com a Grande Noite do Fado de Coimbra. A “diva da bossa 
negra”, Elza Soares, protagoniza um dos momentos que se 
esperam memoráveis, apresentando o novo álbum A Mulher 
do Fim do Mundo. Entretanto, não deixe de acompanhar a 
programação de mais uma edição do Misty Fest, que passa 
novamente por cá para sete concertos – em cartaz estão 
nomes como Wim Mertens, Enrico Rava ou José James.
It’s time to really get to know two artists that are included in this year’s 
program of Casa da Música: Heinz Holliger, Artist in Residence, and 
Alina Ibragimova, Artist in Association of À Volta do Barroco (Baroque 
Festival). The retrospective of the Swiss composer starts right at the 
beginning of the month with the Remix Ensemble in a program that also 
includes a piece commissioned to the Young Composer in Residence, 
António Breitenfeld Sá-Dantas, and an invitation to the virtuous Anssi 
Karttunen to play the concerto for cello and ensemble Bloody Luna, by 
Georges Aperghis – Composer in Residence 2016. But the Heinz Holliger 
Portrait continues in the following weekend with an unprecedented 
evening of recitals in several spaces of Casa da Música in which various 
soloists of Remix introduce the many creative facets of this composer. 
The cycle is complete with a concert by Orquestra Sinfónica, in which 
Thomas Zehetmair is a soloist in Holliger’s Concerto for violin, under the 
direction of the composer himself.
The world-acclaimed Russian violinist Alina Ibragimova is another 
important visitor this month, as she will be performing a solo recital in a 
programme that includes works by Bach and Bartók, and also alongside 
Orquestra Sinfónica with Shostakovich’s Concerto No. 1 and with 
Orquestra Barroca playing transcriptions of Bach’s keyboard concertos. 
All this will happen within the À Volta do Barroco festival, which also includes 
Orthodox coral music interpreted by Coro Casa da Música and the debut 
of Divino Sospiro orchestra at Casa da Música. The festival is complete 
with Haydn’s magnificent Creation, performed by Coro Casa da Música, 
Orquestra Sinfónica and an international cast of soloists.
Among the soloists who will visit us throughout this month, we call your 
attention to the twin sisters Christina and Michelle Naughton, two pianists in 
an unmissable duo recital, or the bass Alexei Tanovitski, an expert in Russian 
repertoire that will perform Mussorgsky's Songs and Dances of Death.
Fado will also be present in the voices of Pedro Moutinho and Adriana Moreira, 
and with Grande Noite do Fado de Coimbra (a special evening with fado from 
Coimbra). The “diva of the black bossa”, Elza Soares, is responsible for one of 
the most anticipated and certainly memorable moments, presenting her new 
album, A Mulher do Fim do Mundo. Meanwhile, be sure to follow the program 
of another edition of Misty Fest, with seven concerts at Casa da Música – this 
year’s edition includes names like Wim Mertens, Enrico Rava and José James.
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01 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Remix
Elogio da loucura

Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Anssi Karttunen violoncelo

António Breitenfeld Sá-Dantas Désir t’a appris 
l’inanité du désir (Fantasia Canonica)  
(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

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.

€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6

Professores e estudantes de música (IPP) € 6

Cartão BPI € 9,6

The Scardanelli Cycle, pseudonym associated with the crazy 
period of the German poet Friedrich Hölderlin, who lived 
the last 36 years of his life in a tower, is considered the work 
responsible for the international recognition of composer 
Heinz Holliger. Written over a period of 16 years, this cycle 
contains several instrumental pieces that set the mood for a 
programme built as a praise of folly.
Robert Schumann, the composer who ended his days in 
a psychiatric hospital, was one of the greatest creators 
of Romanticism and is represented by Manuel Hidalgo’s 
orchestration of his Fugues on the name B-A-C-H.
A cello concerto by Aperghis, inspired by Leonardo da Vinci’s 
notebook and an apocalyptic passage on the fall of the moon 
on the earth completes this fascinating programme that also 
includes the world premiere of a piece by António Sá-Dantas, 
the Young Composer in Residence 2016.

Apoio: Pro Helvetia/Arts Council da Suíça
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02 Qua/Wed · 22:00 Sala 2
Nuno Norte e Convidados

Neste concerto, Nuno Norte interpreta temas do álbum 
Sabe a SAL, editado em Junho deste ano, e dá novas 
roupagens a canções que marcaram a sua carreira. 
Dotado de um timbre vocal muito próprio, Nuno 
Norte tornou-se conhecido após vencer o concurso 
televisivo “Ídolos”, da SIC, em 2004.  Deu voz ao projecto 
Filarmónica Gil (João Gil e Rui Costa), apresentou-se em 
festivais da canção da RTP e actuou em nome próprio 
um pouco por todo o país. Para o concerto convida dois 
grandes cantores e amigos: Tozé Santos (Per7ume) e 
João Grande (Táxi).
Nuno Norte plays songs from the album Sabe a SAL, released 
in June this year, and performs some of the most emblematic 
songs of his career with new arrangements. With a very unique 
vocal timbre, Nuno Norte became known after winning the 
television competition “Ídolos”, broadcast by SIC, in 2004. He 
gave voice to the Filarmónica Gil (a project with João Gil and Rui 
Costa), performed in RTP song festivals and performed solo all 
over the country. To accompany him in this concert Nuno invites 
two great singers and friends: Tozé Santos (Per7ume) and João 
Grande (Táxi).

€ 8

Cartão Amigo € 6

Promotor: Zedas Music

03 Qui/Thu · 21:00 Sala 2
Peter Broderick
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Membro dos aplaudidos Efterklang e dono de uma carreira a solo de 
referência no universo da música contemporânea, Peter Broderick é 
um dos artistas mais reverenciados da actualidade. O novo álbum que 
se prepara agora para editar com o selo da Erased Tapes promete 
elevar ainda mais o seu já considerável estatuto. John Cage e a sua 
obra “In A Landscape” foram os catalisadores para a reaproximação de 
Broderick ao piano e essa influência marcou a abordagem a Partners, 
o seu novo trabalho. Tal como Cage, Broderick foi insuflando acaso e 
imprevisibilidade nas suas canções, deixando decisões de direcção 
artística à responsabilidade de um rodar de dados. O resultado é 
uma apaixonante obra para piano e voz que será pela primeira vez 
apresentada em Portugal.

Member of the much-admired Efterklang and with a notable solo career in the 
world of contemporary music, Peter Broderick is one of today’s most revered 
artists. The new album he is about to release through Erased Tapes Records 
promises to elevate his already considerable status. John Cage and his work “In A 
Landscape” were the catalysts for Broderick’s return to the piano and influenced 
his approach to Partners, his latest work. Just like Cage’s work, Broderick’s songs 
are characterized by chance and unpredictability, and every decision in terms of 
artistic direction is left to a roll of the dice. The result is a fascinating work for piano 
and voice that will be presented for the first time in Portugal.

04 Sex/Fri · 19:00 Sala 2
Fórum do Futuro: “Ligações Perigosas”

Conferência com Luca Francesconi e Paulo Tunhas
Moderação de Pascal Huynh (editor chefe da Philharmonie de Paris)

€ 20

Cartão Amigo € 15

Jantar+Concerto € 37,5

Promotor: Uguru

Heiner Müller escreveu em 1980 Quartett, uma peça de teatro sobre Ligações 
Perigosas de Choderlos de Laclos. Em 2011, Luca Francesconi compôs uma 
ópera sobre o texto de Müller que teve uma nova produção na Casa da Música 
em 2013, tornando-se a partir daí a ópera contemporânea mais representada 
em todo o mundo. Mas as “ligações” serão todas perigosas?
Para nos falar do tema, dois convidados com perspectivas muito diferentes: o 
compositor Luca Francesconi e o filósofo Paulo Tunhas, com moderação de 
Pascal Huynh.

Heiner Müller wrote Quartett in 1980, a play about Dangerous Liaisons, 
the Choderlos de Laclos novel. In 2011, Luca Francesconi composed an 
opera on Müller’s text in a new production presented at Casa da Música 
in 2013. Since then it has become the most represented contemporary 
opera worldwide. But are all the “liaisons” so dangerous?
Two guests will discuss the subject with very different perspectives: 
the composer Luca Francesconi and the philosopher Paulo Tunhas, 
moderated by Pascal Huynh.

 Entrada Livre 

Café Casa da Música  
03 Qui/Thu · 22:00 

S. Pedro
Cantautor
 Entrada Livre 

04 Sex/Fri · 22:30 

Cláudio César Ribeiro
Bossa nova/Jazz
 Entrada Livre 

05 Sáb/Sat · 22:30 

Coladera
World 
 Entrada Livre 



11

05 Sáb/Sat · 15:00 Foyers e Cibermúsica
Remix
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; Mattewmatic, para 
fagote; Cynddaredd, para 
trompa em Fá; La MORT d’ENOB, 
para trombone; Feuerwerklein, 
para piano; My Apprentiship in 
two kettles, para dois tímpanos; 
Ri-Tratto, para violino; Trema, 
para violoncelo; Unbelaubte 
Gedanke zur Hölderlin, para 
contrabaixo; Sequenzen über 
Johannes, para harpa

PORTRAIT HEINZ HOLLIGER IV

05 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
Descobrir Holliger
DESCOBERTAS SINFÓNICAS

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

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Penha 

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. 
Subintitulado “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. 
Violinist Thomas Zehetmair has reached the highest international status as a soloist, 
chamber musician and conductor. Heinz Holliger – the subject of a major retrospective as 
Artist in Association 2016 – composed the Concerto for violin for him. Together, these two 
great figures have made a recording of this concert that has been highly acclaimed by critics. 
Now, they will present it in Portugal for the first time.
The ballet Khamma: dance legend, by Claude Debussy, is rarely presented in concert halls. 
A sensual and colourful music guides the imagination towards images associated with an 
Egyptian ballet. Written for the 40th anniversary of the Cleveland Orchestra, premiered 
and recorded by the legendary George Szell, Henri Dutilleux’s Métaboles is one of the most 
successful pieces of the second half of the twentieth century and is already considered a 
classic in the repertoire of the world’s leading orchestras.

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.

There was never a concert like this at Casa da Música. 
The purpose is to present the work of the Swiss 
composer, conductor and oboist Heinz Holliger, 
one of the greatest musical personalities of our time 
and the subject of a major retrospective at Casa da 
Música in 2016. This programme features pieces for 
solo instruments, demonstrating the wide range of 
timbres, registers and expressive possibilities of each 
instrument, as well as the mastery of each soloist, but 
especially the prodigious imagination of Holliger. And 
this is also a way to wonder through the building of Casa 
da Música to the sound of works that, like the building 
itself, have amazing qualities and unexpected shapes.

 Entrada Livre 

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto 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

Apoio: Pro Helvetia/Arts Council da Suíça
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06 Dom/Sun 
Era Uma Vez…
SERVIÇO EDUCATIVO 

WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*
Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Alice Capuchinho Gata Branca de Neve de 
Borralheira?! Com um nome tão misturado, 
convém que tudo seja muito bem… cantado. 
Junta-se ainda um lobo-mau-coelho-do-país-
das-maravilhas e entra-se no torvelinho da 
fantasia. Começando o “era uma vez”, de uma 
história nascem três.
Red Riding Alice Hood Snow Cinderella White?! With 
such a blended name, everything must be very well... 
sung. There is also Big-bad-rabbit-wolf-in-wonderland 
to complete the fantasy turmoil. Starting with “once upon 
a time”, we will begin with one story and finish with three.

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

€ 10 (criança + adulto)

€ 7,5 (segundo acompanhante com mais de 12 anos)

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade  

(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o 

encontro criativo com sons, ritmos e movimento

06 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Banda Sinfónica 
Portuguesa

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

Bert Appermont Celtic Child
Frank Steckar Les Trois Mousses de Terre 
Oliver Waespi Out of Earth 

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. 
François Thuillier, Anthony Caillet e Sérgio Carolino 
formam o European Tuba Trio, três músicos que têm 
catapultado o instrumento para um outro nível, tanto 
na Europa como no resto do mundo.  
Three euphonium and tuba virtuosos get together with 
Banda Sinfónica Portuguesa to perform Les Trois Mousse de 
Terre, a work written for 3 tubas and orchestra by composer 
Frank Steckar. The European Tuba Trio consists of François 
Thuillier, Anthony Caillet and Sérgio Carolino, three musicians 
who have catapulted the Tuba to another level, both in Europe 
and around the world.

€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6

Cartão BPI € 9,6

Apoio InstitucionalParceiro Serviço Educativo

fundação
energia

08 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Adriana Moreira
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO

É natural de Braga. Em jeito de ser 
artista, de quem marca uma pequena 
diferença, entre o que se espera ouvir e o 
que se ouve, Adriana Moreira encontra 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… Começa a cantar em 
casas típicas e participa em inúmeros 
eventos, ganhando corpo na sua forma de 
estar e sentir o fado. 
Nas caminhadas da vida afasta-se do 
fado para se voltar a reencontrar com ele 
em 2014, vencendo a edição desse ano do 
Bragafado.
Adriana Moreira is an artist who is slightly 
different from what’s expected. She discovered 
fado when she was 16 years old, in the 
melancholy of prose and the melody of poetry. 
Her knowledge was gained from experience 
and has little to do with study or technique. 
It’s just something that she inherited... Born in 
Braga, her life trajectory led her to other paths, 
away from fado, but she returned in 2014, 
winning that year’s edition of Bragafado.

€ 8

Cartão Amigo € 6

Jovem/Sénior € 6,8

Cartão Estudante € 6,4

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25



15

06 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia
Wim Mertens
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Dentro do fértil território modern classical, Wim 
Mertens é uma das maiores referências, um 
compositor que possui uma tão vasta quanto rica 
discografia, recheada de prémios, aplausos e 
distinções diversas. A sua discografia prepara-se 
agora para ser alargada com a edição de Dust 
of Truths, parte final da trilogia Cran aux Oeufs. 
Mertens, que já compôs para cinema, teatro e 
até para passagens de moda da prestigiada casa 
Dior, apresenta agora um novo espectáculo que 
tem merecido os mais veementes aplausos nas 
melhores salas europeias.
Within the fertile modern classical territory, Wim 
Mertens is a major reference, a composer with a vast 
and rich discography, and many awards, admiration and 
accolades. His discography is about to be extended 
with the release of Dust of Truths, the end of the Cran 
aux Oeufs trilogy. Mertens, who has already composed 
for film, theater and even fashion shows for Dior, will 
now present a new performance fervently applauded in 
some of the best European venues.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Promotor: Uguru 

06 Dom/Sun · 21:30 Sala 2
Dino d’Santiago
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Pode muito bem ser uma das estrelas futuras da música de Cabo Verde.  
À vontade no universo do hip hop, fado ou soul, Dino d’Santiago abraça as 
suas raízes cabo-verdianas. O álbum Eva, lançado em 2013, foi aplaudido 
internacionalmente e apresentado em vários palcos de referência da world 
music. Em 2016, Dino d’Santiago editou um EP onde aprofunda ainda mais a 
sua visão da música cabo-verdiana, com originais que lhe traduzem o espírito, 
o pensamento e o respeito pela cultura ancestral daquelas ilhas. O balanço 
especial desse som vai marcar o concerto: música quente, voz doce e profunda 
e uma alma do tamanho do oceano. 
He may well be one of the future stars of the music of Cape Verde. Completely at ease in 
the hip hop, fado and soul universes, Dino d’Santiago is even greater when he embraces 
his Cape Verdean roots. The album he released in 2013, Eva, was internationally 
applauded and presented in several renowned stages of world music. In 2016, Dino 
d’Santiago released an EP in which he develops his vision of Cape Verdean music, with 
original songs that reflect his spirit, his thoughts and his respect for the ancient culture 
of the islands. The special balance of this sound will characterize this concert: a heartfelt 
music, a sweet and deep voice and a soul the size of an ocean.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Uguru 

07 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia
Enrico Rava Tribe
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Enrico Rava é um dos gigantes do jazz italiano, 
aplaudido trompetista com uma longa carreira 
que remonta ao arranque dos anos 60, época 
em que colaborou com Gato Barbieri. Rava 
trabalhou com inúmeros mestres do jazz, 
acumulando uma experiência que lhe valeu o 
reconhecimento dentro e fora do seu país: de Pat 
Metheny a Joe Henderson, de Miroslav Vitous a 
Joe Lovano e Cecil Taylor.
Em Portugal, apresenta o projecto Tribe, que 
conta com a participação do trombonista e 
solista Gianluca Petrella, Giovanni Guidi no piano, 
Gabriele Evangelista no contrabaixo e Fabrizio 
Sferra na bateria. Cada um destes músicos 
possui um sólido currículo, tendo colaborado 
com os mais exigentes solistas do planeta. 
Juntos, gravaram já para a prestigiada ECM. 
Enrico Rava is one of the giants of Italian jazz, a 
celebrated trumpeter with a long career dating back 
to the start of the 60s, a time when he collaborated 
with Gato Barbieri. Rava worked with numerous jazz 
masters, accumulating an experience that earned him 
recognition inside and outside of his country: from Pat 
Metheny to Joe Henderson, from Miroslav Vitous to 
Joe Lovano or Cecil Taylor.
In Portugal, he presents the project Tribe, with the 
collaboration of the trombonist and soloist Gianluca 
Petrella, with Giovanni Guidi on the piano, Gabriele 
Evangelista on the double bass and Fabrizio Sferra on 
the drums. Each of these musicians has a solid résumé, 
having collaborated with the most demanding soloists 
of the planet. Together they have recorded for the 
prestigious ECM.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

Promotor: Uguru 

08 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia
Andrew Bird
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Andrew Bird é um artista prolífico que já leva 
meia dúzia de álbuns na sua conta pessoal, 
o mais recente dos quais Are You Serious, 
de 2016. Violinista virtuoso, guitarrista 
intenso e assobiador de excelência, Andrew 
tem cruzado influências folk e outras mais 
esotéricas, criando um universo artístico 
ultrapessoal que lhe tem valido os mais 
sinceros elogios da imprensa especializada 
desde que, há 20 anos, se aventurou pela 
primeira vez a solo em nome próprio. A 
Portugal, Andrew Bird traz um arrepiante e 
íntimo espectáculo: An Evening with Andrew 
Bird, onde se apresenta sozinho em palco, 
acompanhado dos seus instrumentos, das 
suas canções e da sua aura absolutamente 
reluzente. 
Andrew Bird is a prolific artist with half a dozen 
albums under his belt, the most recent of which 
is Are You Serious, released in 2016. A virtuoso 
violinist, an impressive guitarist and an outstanding 
whistler, Andrew combines folk and other more 
esoteric influences, creating an artistic universe 
that has earned him the most sincere praise of the 
specialized press since he decided to venture in 
a solo career, 20 years ago. Andrew Bird brings to 
Portugal a chilling and intimate performance: An 
Evening with Andrew Bird. He will be alone on stage, 
accompanied by his instruments, his songs and his 
absolutely gleaming aura.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

Promotor: Uguru 
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09 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia
José James
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

José James tem uma das mais celebradas 
vozes da sua geração e prepara-se para lançar 
o quarto álbum através da prestigiada editora 
Blue Note: Love in a Time of Madness. Segundo 
José James, o novo trabalho é um retrato dos 
tempos agitados, inspirando-se no hip hop, 
cultura que há muito o acompanha e através 
da qual descobriu o jazz, tendo recebido ainda 
influências de artistas como Frank Ocean, Miguel 
e John Legend. Mas antes da edição do álbum, 
agendada para o início de 2017, José James 
pretende mostrá-lo ao vivo com um seguro 
trio – Takeshi Ohbayashi nos teclados, Solomon 
Dorsey no baixo e Nate Smith na bateria – que 
lhe permitirá perceber o impacto do novo 
trabalho no público.
José James is one of the most celebrated singers of 
his generation and is preparing to release his fourth 
album through the prestigious Blue Note: Love in a Time 
of Madness. According to José James, this new work 
is a portrait of troubled times, inspired by the hip hop 
culture that has always accompanied him and through 
which he discovered jazz. His influences include names 
like Frank Ocean, Miguel and John Legend. But before 
the release of the album, scheduled for the beginning 
of 2017, José James wants to perform it live with a 
confident trio – Takeshi Ohbayashi on the keyboards, 
Solomon Dorsey on the bass and Nate Smith on 
the drums – in order to observe the reaction of the 
audience to his new work.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

Promotor: Uguru 

10 Qui/Thu · 21:00 Sala 2
Dom La Nena
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Depois de receber a aclamação do público no ano 
passado, Dom La Nena regressa ao palco Misty 
Fest para apresentar o seu novo EP. Os temas 
que cria são de uma musicalidade puríssima 
e escapam à tirania dos géneros, falando da 
profundidade do que é simples e da riqueza de 
viver sem amarras. O novo trabalho é preenchido 
por canções que marcaram a sua vida.
After being highly acclaimed by the public last year, Dom 
La Nena returns to the Misty Fest stage to present his 
new EP. The songs she creates are musically pure and 
escape the tyranny of genres, arising from the depths of 
simplicity and from the richness that results from living 
with no strings attached. This new work is filled with 
songs that have influenced her life.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto € 32,5

Promotor: Uguru 

11 Sex/Fri · 23:00 Sala 2
GAS Music 2016

Dan Riverman
Lulla Bye
The Weatherman
Anaquim

O GAS Music é um evento solidário criado pelo 
GAS Porto, organização não governamental para 
o desenvolvimento e que promove projectos 
humanitários em Portugal, Moçambique e 
Timor-Leste. Com mais de 400 voluntários, 
a organização apoia regularmente crianças, 
jovens, pessoas com deficiência mental, sem-
-abrigo e idosos. A primeira edição do GAS 
Music decorreu em 2011 e percorreu diversos 
espaços da cidade como Maus Hábitos, Plano 
B e Passos Manuel. Em 2016, a Casa da Música 
recebe pela primeira vez o evento, num ambiente 
que junta a música portuguesa e a solidariedade, 
contando com a participação de Dan Riverman, 
Lulla Bye, The Weatherman e Anaquim.

GAS Music is a solidarity event created by GAS Porto, 
a non-governmental organization for development 
that promotes humanitarian projects in Portugal, 
Mozambique and East Timor. With over 400 volunteers, 
this organization regularly supports children, young 
people, people with mental disabilities, homeless 
people and the elderly. The first edition of GAS Music 
took place in 2011 and toured several venues in the 
city, like Maus Hábitos, Plano B and Passos Manuel. In 
2016, this event will be held at Casa da Música for the 
first time in an environment that combines Portuguese 
music and solidarity, with the participation of Dan 
Riverman, Lulla Bye, The Weatherman and Anaquim.

€ 12

Amigos GAS Porto € 10

Promotor: GAS Porto

12 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2
Carmen Souza &  
Theo Pascal Trio
MISTY FEST 03–12 NA CASA DA MÚSICA

Carmen Souza & Theo Pascal regressam a 
Portugal para um concerto em trio que inclui 
alguns temas do próximo álbum, a lançar 
em 2017. Uma viagem conduzida pelo som 
inconfundível da dupla às paisagens dos sons 
lusófonos, do crioulo e do seu jazz orgânico, que 
tanta crítica positiva têm merecido por todo 
o mundo. Um espectáculo que será mais um 
momento de renovação e re-invenção.
Carmen Souza & Theo Pascal return to Portugal for a 
concert in trio that includes songs from the upcoming 
album to be released in 2017. A journey led by the 
unmistakable sound of this duo to the landscapes of 
Lusophone sounds, the Creole and its organic jazz, 
with many positive reviews throughout the world. This 
performance will be a time of renewal and re-invention.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Jantar+Concerto € 32,5

Promotor: Uguru 

Café Casa da Música 
10 Qui/Thu · 22:00 

Birds Are Indie
Indie Pop 
 Entrada Livre 

11 Sex/Fri · 22:30 

João Canedo
Guitarra Solo
 Entrada Livre 

12 Sáb/Sat · 22:30

Tatanka
Cantautor
 Entrada Livre 
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À Volta do Barroco 
11–20 Nov

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 os 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.
In its 12th edition, the À Volta do Barroco festival reunites once again the most prestigious 
artists and national and international groups in the ever imaginative musical illustration of the 
Baroque period and the product of its influence in later centuries. The award winning and world 
acclaimed Russian violinist Alina Ibragimova is the Artist in Association of the festival and will 
be presenting a solo recital and performing with Orquestra Sinfónica and Orquestra Barroca. 
In the context of the Theme Country in 2016, the program of the festival includes the music of 
composers who graced the sophisticated court of Catherine the Great, in St. Petersburg, like 
Bortnianski, Sarti or Galuppi, but also of those who collected the influence of the past in their 
writing, like Shostakovich and Schnittke.
The orthodox choral music finds its expression in the voices of Coro Casa da Música under 
the direction of its principal conductor, the British Paul Hillier. The vocal music of the Baroque 
will also be present in the voice of soprano Francesca Aspromonte, accompanied by the 
Portuguese orchestra Divino Sospiro.
In the field of oratory, the festival features the magnificent Creation, considered by many 
experts as Haydn’s masterpiece, in a concert that brings together Coro Casa da Música and 
Orquestra Sinfónica alongside an international cast of soloists.

Mecenas À Volta do Barroco



11 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia 
Sinfónica
A estreia de Ibragimova
SÉRIE CLÁSSICA · CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO · RÚSSIA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Alina Ibragimova violino

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

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 da 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.
The artistic residency of the great Russian violinist Alina Ibragimova at 
Casa da Música begins with the interpretation of the most important 
concertante work by Shostakovich. The concerto is the instrumental 
genre par excellence of the Baroque period and its invention had 
repercussions that still manifest themselves in today’s music. In the first 
decades of the twentieth century, there were many composers who 
sought to recreate the genre, recovering its structure, the principle of 
opposition between soloist and orchestra or its transcendent sense of 
virtuosity. Shostakovich went further and recovered the shape of the 
Baroque Suite in his first concert – dedicated to the great David Oistrakh 
–, reviving structures that derived from the Baroque, like the Passacaglia.
Following the eighteenth century’s model of the concerto grosso, Bartók’s 
Concerto for Orchestra was a success from the outset. After its premiere 
in New York, the legendary maestro Koussevitzki called it the best work 
for orchestra written in the last quarter century.
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€ 19

Cartão Amigo € 14,25

Jovem/Sénior € 16,15

Cartão Estudante € 15,2

Cartão BPI € 15,2

Jantar+Concerto € 34,5

Apoio
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12 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Divino Sospiro

CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO
Divino Sospiro
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 5 em Ré menor, segundo D. Scarlatti
Wolfgang A. Mozart Exultate Jubilate
-
Domenico Cimarosa Sinfonia “Il Maestro di Cappella” 
Niccoló Jommelli “O fa che m’ami” da Serenata “L’Endimione”
W. A. Mozart Recitativo e Ária “Strider sento la procella” de “Lucio Silla”
Charles Avison Concerto nº 3 em Ré maior, segundo Domenico Scarlatti 
David Perez “Non so dir” da Serenata “L’Isola Disabitata” 

Na sua estreia na Casa da Música, 
a orquestra Divino Sospiro ilustra a 
influência do italianismo na música 
portuguesa e dá a conhecer a voz da 
soprano italiana Francesca Aspromonte. 
O programa inclui compositores que 
directa ou indirectamente estabeleceram 
a ligação entre a Escola Napolitana e 
Lisboa: Perez, Jommelli, Avondano, 
Avison/Scarlatti, culminando numa 
provocante ilustração do expoente 
máximo da Escola Napolitana com obras 
do jovem Wolfgang Amadeus Mozart.
Pedro António Avondano, David Perez and 
Domenico Scarlatti are very important names 
in Portuguese music history, and all of them 
have left us beautiful works that are true musical 
treasures of the Baroque period. In its debut at 
Casa da Música, the orchestra Divino Sospiro 
illustrates the influence of Italianism in Portuguese 
music and introduces the voice of Italian soprano 
Francesca Aspromonte in a programme that 
culminates with famous works by Mozart.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25  

Jovem/Sénior € 12,75  

Cartão Estudante € 12  

Cartão BPI € 12 

Jantar+Concerto € 31

13 Dom/Sun
Anikibebé
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Inspirados em Aniki-Bobó, de Manoel de Oliveira, 
revisitamos lengalengas e canções, jogamos aos polícias 
e ladrões. Mudando a paisagem sonora, corremos para 
a escola ou saímos da gaiola. Entre um e outro desafio, 
somos meninos do rio.
Inspired by Manoel de Oliveira’s Aniki-Bobó, we revisit nursery 
rhymes and songs, play cowboys and indians. Changing the 
soundscape, we ran to school or get out of the cage. Between one 
challenge and another, we are the boys from the river.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 

(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 

o encontro criativo com sons, ritmos e movimento.

12 Sáb/Sat · 10:00 Sala de Ensaio 10
Workshop AMAEI
Direitos de Autor e Direitos Conexos: 
O que as editoras e os artistas  
auto-editados precisam de saber
 

A segunda sessão do ciclo de workshops mensais que a 
Associação de Músicos Artistas e Editoras Independentes 
(AMAEI) promove em parceria com a Casa da Música visa 
dotar as editoras independentes e os artistas que recorrem 
a edições de autor de toda a informação em matéria de 
direitos de autor e direitos conexos.
 
Reservas para ana@amaei.org até às 17:00 do dia 11 de Novembro
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13 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia 
Coro
Potências Celestiais
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO · RÚSSIA

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. A sua música dá o nome a um concerto vocal com música 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.
The best music of the Russian Baroque period will be presented in a concert conducted by one of the 
leading experts of the repertoire, Paul Hillier. The Italian composer Giuseppe Sarti arrived at St. Petersburg 
in 1785, at the invitation of Empress Catherine II the Great, to become Chapel Master. His extraordinary 
musical production extended to the fields of opera and sacred music and caused a magnanimous impact, 
with many of his pieces being included in the Orthodox liturgy. The programme also includes a piece by 
the great Baroque composer from Moscow, Vasily Titov, and the work of a great Ukrainian composer and 
Chapel Master of the Imperial Court at the turn of the eighteenth century, Dmitri Bortnianski.

€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6 

Cartão BPI € 9,6

Mecenas Música Coral

13 Dom/Sun · 21:00 Sala 2
Sarah Neufeld (Arcade Fire)

Violinista e compositora, Sarah Neufeld é conhecida por integrar os Arcade 
Fire e por ser fundadora dos aclamados Bell Orchestre. Colaborou com 
inúmeros grupos consagrados e com o saxofonista norte-americano Colin 
Stetson. Sarah Neufeld apresenta o novo disco The Ridge (2016), onde 
se afasta do minimalismo clássico e abraça um mundo rítmico de pop 
minimalista, dando mais enfase às vocalizações. O disco conta com Jeremy 
Gara dos Arcade Fire na bateria, criando uma intensa e dinâmica atmosfera 
que nos prende do início ao fim.
The violinist and composer Sarah Neufeld is known for integrating the Arcade Fire and 
for being the founder of the acclaimed Bell Orchestre. She collaborated with many 
reputable groups and with the American saxophonist Colin Stetson. Sarah Neufeld 
presents her new album The Ridge (2016), in which she moves away from the classic 
minimalism and embraces a rhythmic world of minimalistic pop, emphasizing the 
vocalizations. The album has Jeremy Gara of Arcade Fire on the drums creating an 
intense and dynamic atmosphere that captures our attention from start to finish.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Ao Sul do Mundo



15 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Alina Ibragimova
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO · RÚSSIA

Alina Ibragimova violino

Luciano Berio Sequenza VIII  
J. S. Bach Partita nº 2 em Ré menor, BWV1004 
-
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 prestigiantes 
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.
This will be an exceptional and unforgettable 
moment in the programming of Casa da Música. Alina 
Ibragimova’s discography is one of the most praised 
by international critics, collecting prestigious awards 
from the magazines Classica, Gramophone and BBC, 
among others. With an eclectic repertoire extending 
from Baroque to contemporary music, Ibragimova 
is particularly appreciated in the music from the 
eighteenth and twentieth centuries. Her artistic 
residency at the À Volta do Barroco festival includes 
a recital where she performs unique references from 
the solo repertoire for violin. Noteworthy is also the 
conceptual coherence that brings together the Baroque 
forms, including Bach’s famous Partita No. 2, and the 
product of its influence in the twentieth century.
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€ 12

Cartão Amigo € 9

Jovem/Sénior € 10,2

Cartão Estudante € 9,6 

Cartão BPI € 9,6

15 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia
Sarah McKenzie

Há cerca de três anos, a cantora e pianista Sarah McKenzie participou na 
competição do Umbria Jazz Festival, tendo como resultado uma bolsa 
completa na prestigiada Berklee College of Music. Dezoito meses depois, 
foi abordada pela Universal Publishing France para a gravação de um 
disco sob chancela da Impulse!. Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory 
Porter) produziu o seu álbum de estreia, que conta com vários originais de 
McKenzie entre clássicos de Cole Porter, Gershwin, Mancini, Ellington e 
Jerome Kern.
About three years ago, singer and pianist Sarah McKenzie participated in the 
competition of the Umbria Jazz Festival, and as a result she won a full scholarship 
at the prestigious Berklee College of Music. Eighteen months later, Universal 
Publishing France invited Sarah to record an album under seal of Impulse!. Brian 
Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter) produced her debut album, which features 
several original songs by McKenzie, and some classics by Cole Porter, Gershwin, 
Mancini, Ellington and Jerome Kern.

€ 22,5 

Cartão Amigo € 16,88

Jantar+Concerto € 40

Promotor: Incubadora d’Artes

Apoio
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19 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 2
Coro do Dia

SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS MÚSICO POR UM DIA*
Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

É a vez da voz. E seja ela qual for. Todas são válidas num 
encontro que não considera os dotes vocais, mas sim o desejo 
de cantar. Através de exercícios orientados, por técnicas 
eficazes, torna-se fácil acertar no tom ou controlar a respiração. 
Descontraidamente, afina-se um coro que canta com gosto.
Now it’s the voice’s turn to shine. Whatever voice may be. All of them are 
valid in this reunion that does not value vocal skills, but to will to sing. With 
specific exercises based on effective techniques it becomes easy to sing 
in tune and control your breathing. In a very relaxed atmosphere, the choir 
is tuned and eager to sing.

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

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

manhã e encerram ao final da tarde, com a apresentação do trabalho realizado

18 Sex/Fri · 20:30 Restaurante Casa da Música
Fado à Mesa
Ana Sofia Varela, Miguel Xavier e Diogo Aranha

O fado volta a aquecer as noites do Restaurante Casa da Música. Diogo Aranha, o 
anfitrião, é natural do Porto, e presença habitual nas mais consagradas casas de 
fado do país. A noite conta ainda com Ana Sofia Varela, vencedora do Prémio Amália 
Rodrigues na categoria de Melhor Intérprete Feminina e considerada uma das vozes mais 
representativas da nova geração do fado, e Miguel Xavier, jovem talento vimaranense que 
venceu o concurso de Fado de Lordelo do Ouro e participou em festivais importantes 
como o Caixa Ribeira e o Caixa Alfama.
Fado returns to warm up the nights at Restaurante Casa da Música. The host of the night, Diogo 
Aranha, was born in Porto but has frequented some of the most renowned fado houses in the country. 
The night also includes Ana Sofia Varela, winner of Amália Rodrigues Prize for Best Female Performer 
and one of the most representative voices of the new generation of fado singers, and Miguel Xavier, 
a young talent from Guimarães who won the Lordelo do Ouro Fado contest and had appearances at 
important festivals such as Caixa Ribeira and Caixa Alfama.

€35 (inclui jantar)

19 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
A Rolha da Garrafa  
do Rei de Onde? 
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* · RÚSSIA

Ângela Marques e Mário João Alves concepção e direcção artística
Ângela Marques, David Wyn Lloyd e Mário João Alves interpretação
Casa da Música e Ópera Isto co-produção

A aproximação ao registo operático acontece num teatro musical que expressa 
a exuberância do imaginário do Leste europeu. Inspirada no folclore dos contos 
russos, e na figura da bruxa Baba Yaga, esta produção vive da força performativa 
da companhia Ópera Isto e de figurinos talhados na identidade popular da Rússia, 
o País Tema da Casa da Música em 2016.
The approach to the operatic register takes place in a musical theater that expresses the 
exuberance of the Eastern Europe imaginary. Inspired by the folklore of Russian tales and 
the fearsome witch, Baba Yaga, this production relies on the performative vigour of Ópera 
Isto and on the magnificent costumes inspired by the popular identity of Russia, the theme 
country of Casa da Música in 2016.

€ 7,5 · € 5 < 18 anos 

*Espectáculos destinados a famílias e público geral  

que cruzam a música com outras linguagens de palco

16 Qua/Wed · 18:30 Sala 2
Apresentação da Temporada 2017

A Casa da Música convida para a sessão de apresentação 
da Temporada 2017, onde o Director Artístico e de Educação, 
António Jorge Pacheco, revelará todas as novidades sobre a 
programação do próximo ano, percorrendo as várias narrativas, 
a actividade dos agrupamentos residentes, os ciclos de Piano 
e Jazz e outros momentos especiais. No final, poderemos ouvir 
algumas composições alusivas ao novo País Tema, interpretadas 
pelo organista Jonathan Ayerst.
Casa da Música invites you to the presentation of the Season 2017 where 
the Artistic and Education Director, António Jorge Pacheco, will reveal all 
the news about next year’s program, covering the various narratives, the 
activity of the resident ensembles, the Piano and Jazz cycles and other 
special moments. In the end, we will hear some compositions alluding to 
the new country theme, played by the organist Jonathan Ayerst.

 Entrada Livre  

Café Casa da Música 
17 Qui/Thu · 22:00 

Captain Boy
Pop-Rock
 Entrada Livre 

18 Sex/Fri · 22:30 

Diana Martinez  
– Acústico
Soul/R’n’B
 Entrada Livre 

19 Sáb/Sat · 22:30 

Francisco Ameida  
e Juan de la Fuente
World
 Entrada Livre 



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
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19 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica & Coro
A Criação de Haydn
FORA DE SÉRIE · CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO

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 a criação da luz é 
dos exemplos de retórica mais extraordinários de 
toda a História da Música. 
Uma testemunha relatou após a estreia: “E no 
momento em que a luz rasgou o universo pela 
primeira vez, (…) o encantamento dos vienenses 
electrificados foi tão unânime que a orquestra não 
conseguiu continuar até passados alguns minutos.”
Conducted by a great expert of symphonic choral music 
– the British Douglas Boyd – with an international cast 
of singers, and gathering on stage Orquestra Sinfónica 
and Coro Casa da Música, the presentation of Haydn’s 
oratorio The Creation is one of the highest moments 
of the À Volta do Barroco festival and of the entire 
programme of Casa da Música in 2016. Some consider it 
the most important oratory of Classicism – the moment 
of transition between the representation of chaos and the 
creation of light is one of the most extraordinary rhetoric 
examples in music history.
After the premiere, a spectator said: “And when light 
tore the universe for the first time, (...) the fascination of 
the enthusiastic Viennese was so unanimous that the 
orchestra could not proceed until after a few minutes.”

€ 25 

Cartão Amigo € 18,75  

Jovem/Sénior € 21,25  

Cartão Estudante € 20  

Cartão BPI € 20

Jantar+Concerto € 40

19 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2
Pedro Moutinho

Com seis álbuns aclamados pela crítica e um Prémio 
Amália em carteira, Pedro Moutinho já provou que o 
caminho que percorre é apenas seu e nada deve ao 
apelido que partilha com os irmãos Camané e Hélder. 
No seu novo trabalho agora editado, O Fado em Nós, 
mostra-se inspirado, maduro, eco de histórias do fado 
feitas nossas, com evocações de uma Hermínia Silva ou 
de um Carlos Ramos e os poemas de Fernando Pessoa 
ou Alexandre O’Neill, além das actualíssimas Manuela 
de Freitas, Amélia Muge ou M.ª do Rosário Pedreira. 
Neste disco, recebido pela crítica portuguesa com uma 
pontuação de 5 estrelas e artigos altamente entusiastas, 
Pedro Moutinho põe o fado ao espelho como nos põe a 
nós, remetendo-nos para quem somos.
With six critically acclaimed albums and one Amália Rodrigues 
Prize in his portfolio, Pedro Moutinho has proven that he his 
making his own journey, owing nothing to the surname he shares 
with his brothers Camané and Hélder. In his most recent work, 
O Fado em Nós, he is inspired, mature, echoing stories that are 
ours, evoking Hermínia Silva and Carlos Ramos with poems 
by Fernando Pessoa and Alexandre O’Neill, in addition to the 
contemporaries Manuela de Freitas, Amélia Muge or Maria 
do Rosário Pedreira. In this album, with a 5 stars score by the 
Portuguese critics and highly praised in enthusiastic articles, 
Pedro Moutinho places fado, and all of us, in front of a mirror, so 
that we can see who we really are.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25

Promotor: Uguru 



20 Dom/Sun
Novas Aventuras de Waka
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Onde está o Jacaré? Sem o seu amigo tradutor, o 
Rei Leão não é bom comunicador. E truz- 
-truz, lá volta ele ao consultório do Dr. Otho...  
As personagens de Bebé Waka regressam em 
novo workshop com aventuras musicais inéditas. 
Pela selva dos sons, jogos e alegria são uma  
boa terapia.
Where is the Alligator? Without his translator friend the 
Lion King is not a good communicator. Knock-knock, 
there he goes back to Dr Otho’s office... The characters 
of Baby Waka return in a new workshop with new 
musical adventures. Games and laughter are a good 
therapy in the jungle of sounds.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até 

aos 6 anos de idade (com participação dos 

acompanhantes adultos) que promovem o 

encontro criativo com sons, ritmos e movimento.
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20 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Barroca
Ibragimova em concerto
CICLO BARROCO BPI · À VOLTA DO BARROCO · RÚSSIA

Orquestra Barroca Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical 
Alina Ibragimova violino

Dmitri Bortnianski Abertura da ópera 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 

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. O 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.
The Russian violinist Alina Ibragimova has one of the most prominent careers of the new 
generation. Her latest recording, dedicated to Bach, was chosen by the editor of the prestigious 
magazine Gramophone. In her debut with Orquestra Barroca Casa da Música, she presents 
the transcription for violin and orchestra of concerts originally written for harpsichord, that are 
favorite works of the general public.
The composer Dmitri Bortnianski wrote the opera Alcide in Venice, the city where he was taken 
by his master, Baldassare Galuppi, one of the most respected musicians of his time. The main 
character of the opera is Hercules, the same portrayed by the great Antonio Vivaldi in Ercole su’l 
Termodonte, a work that was recently reconstituted and has a surprising and delightful overture.

€ 15

Cartão Amigo € 11,25  

Jovem/Sénior € 12,75  

Cartão Estudante € 12  

Cartão BPI € 12 

Apoio
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20 Dom/Sun · 21:00 Sala 2
Fingertips

Depois de viajarem pelos quatro cantos do mundo e 
conquistarem novos públicos, os Fingertips preparam-se 
para voltar a casa com a bagagem cheia de culturas e 
aventuras. Com produção de Mark Needham (requisitado 
por bandas como The Killers ou Imagine Dragons), serão 
tocados pela primeira vez em Portugal os temas “Out 
of Control” e “Kiss Me”, cheios de personalidade e boa 
energia, entre outras canções que compuseram nos 
últimos dois anos.
After traveling to the four corners of the world and conquering 
new audiences, the Fingertips prepare to return home with a 
bag full of different cultures and adventures. Produced by Mark 
Needham (who has worked with bands like The Killers or Imagine 
Dragons), songs like “Out of Control” and “Kiss Me” – so full of 
character and good energy – will be performed for the first time 
in Portugal, among other songs that the Fingertips composed 
during the last two years.

€ 12

Cartão Amigo € 9

Promotor: Produtores Associados

22 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia
Christina e Michelle 
Naughton 
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · RÚSSIA

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 Ravel e Tchaikovski, o recital inclui, ainda, as 
sonoridades mais jazzísticas de Schoenfield.

Christina e Michelle Naughton piano

Felix Mendelssohn Andante e Allegro brilhante  
em Lá maior 
Maurice Ravel Suite de Ma mère l’Oye
W. A. Mozart 5 Variações sobre um tema original, KV 501 
Paul Schoenfield Boogie 
-
Enrique Granados 2 Marchas militares
P. I. Tchaikovski Suite de O Quebra-Nozes  
(arr. N. Economou)

From Hong Kong to San Francisco, through New York, Berlin or Madrid, 
international critics have surrendered to the brilliance and incredible 
harmony of twin sisters Christina and Michelle Naughton. Born in the 
United States, trained at the prestigious Juilliard School and the Curtis 
Institute of Music, the Naughton sisters are Steinway Artists and one of the 
most acclaimed duos on today’s international circuit.
Their first recital in Portugal will be divided between piano pieces for four 
hands and pieces for two pianos. From the crystal clear sound of Mozart 
and Mendelssohn to the more meditative atmospheres of Debussy and 
Tchaikovsky, the recital also includes the jazzy sounds of Schoenfield.

€ 22 

Cartão Amigo € 16,5  

Jovem/Sénior € 18,7  

Cartão Estudante € 17,6 

Cartão BPI € 17,6

Jantar+Concerto € 37

Mecenas Ciclo  
Piano Fundação EDP

“Facilidade natural, expressão de emoções clara, 
virtuosismo  de precisão e a presença de humor 
caracterizam este duo.” 
DER TAGESSPIEGEL, BERLIM
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24 Qui/Thu · 21:30 Sala 2
Grande Noite do 
Fado de Coimbra

O encontro entre gerações diferentes do fado de Coimbra deixa antever 
uma noite mágica, onde ecoará a mais profunda tradição fadística, 
quer na presença de clássicos incontornáveis quer no talento de novos 
compositores e intérpretes. O passado e o presente a fazerem a ligação 
a um futuro que se deseja magnífico para o fado de Coimbra, um marco 
sólido de um património que é já do mundo.
The gathering of different generations of fado from Coimbra suggests a magical 
night with the deepest fado tradition, whether in the presence of timeless classics 
or in the talent of new composers and performers. The past and present make the 
connection to a hopefully magnificent future for fado from Coimbra, an important 
element of a heritage that already belongs to the world.

€ 10

Cartão Amigo € 7,5

Jantar+Concerto € 27,5

Promotor: Fado ao Centro

“A Mulher do Fim do Mundo”

Elza Soares, um dos maiores ícones da música brasileira, apresenta 
A Mulher do Fim do Mundo, um álbum apocalíptico de samba sujo 
experimental onde aborda temas como o racismo, a violência doméstica, 
transexualidade e drogas. Eleito o “Melhor Disco de 2015” pela Rolling 
Stone Brasil e nomeado para o Grammy Latino de Melhor Álbum de 
Música Brasileira, é o primeiro disco composto exclusivamente por 
temas inéditos escritos para a artista. Monumento brasileiro, diva da 
bossa negra, mulher furacão e cantora do milénio são apenas algumas 
das designações atribuídas a Elza Soares, que aos 78 anos regressa a 
Portugal em plena forma.  
Elza Soares, one of the greatest icons of Brazilian music presents A Mulher do Fim 
do Mundo, an apocalyptic album of experimental samba in which she addresses 
issues like racism, domestic violence, transsexuality and drugs. Voted “Best Album 
of 2015” by Rolling Stone Brazil and nominated for the Latin Grammy for Best 
Brazilian Roots Album, it is the first album entirely composed of original songs 
written for the artist. A Brazilian monument, diva of black bossa nova, hurricane 
woman and millennium singer are some of the names assigned to Elza Soares, who 
at the age of 78 returns to Portugal in excellent shape.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Promotor: Ao Sul do Mundo

25 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia
Sinfónica
Alma Russa
SÉRIE CLÁSSICA · RÚSSIA

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 uma das presenças regulares 
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. 
Within the program of the Year of Russia, bass Alexei 
Tanovitski deserves a prominent place, not only 
because it’s his debut at Casa da Música, but also 
due to the fact that the singer has performed in the 
most prestigious opera houses and is a specialist 
in the Russian repertoire. Mussorgsky’s Songs and 
Dances of Death are one of the most representative 
voice and piano cycles of Russian music, and will be 
presented here in the version orchestrated by Dmitri 
Shostakovich. Also by Mussorgsky, A Night at Bald 
Mountain describes pagan rituals on St. John’s Eve and 
is considered one of the most genuinely Russian works 
in the symphonic repertoire.
Borodin’s Polovtsian Dances and Rimsky-Korsakoff’s 
Spanish Capriccio are great triumphs of Russian music 
and brilliant examples of the art of orchestration.

“Alexei Tanovitski, um baixo com 
voz de veludo…”  
THE GUARDIAN

€ 19

Cartão Amigo € 14,25  

Jovem/Sénior € 16,15  

Cartão Estudante € 15,2  

Cartão BPI € 15,2 

24 Qui/Thu · 22:00 Sala Suggia
Elza Soares
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26 Sáb/Sat 
Percussão Tradicional iTec
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS MÚSICA EM FAMÍLIA*

Artur Carvalho e Bruno Estima formadores

É um arraial da era digital. Pela sala vão andar brinquinhos, tambores ou 
adufes, mas também iPhones ou tablets. Da mistura de instrumentos de 
percussão tradicionais com dispositivos tecnológicos vive uma oficina que, 
com inovação e improvisação, tem o som da festa portuguesa, com certeza.
It is a country festival in the digital age. The room will be filled with brinquinhos (traditional 
instrument from Madeira), drums and adufes (portuguese percussion instrument), 
but also with iPhones and tablets. This workshop lives from the combination of 
traditional percussion instruments and technological devices through innovation and 
improvisation. The sounds of the typical Portuguese “arraial” will certainly be recognized.

10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2 

€ 4 (€ 15 para famílias de 4 pessoas)

*Oficinas mensais para famílias  

(crianças a partir dos 6 anos) e público 

geral que proporcionam modelos de 

criação musical acessíveis a todos  

os participantes

26 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 1
Compor na Sala de Aula
SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAR NA CASA*

Helena Caspurro formadora 

Compõe-se sem pautas, de forma intuitiva, participativa e acessível a todos. Sob 
esta base, trabalham-se métodos eficazes de construção musical a partir do 
reconhecimento dos instrumentos, de compassos rítmicos, linhas melódicas. 
Com jogos e brincadeiras, por somas simples, surgem bons resultados.
They are composed without stave, intuitively, accessible to everyone. Anyone can 
participate. Based on this principle, we work on effective methods of musical construction 
from the recognition of instruments, rhythmic beats and melodic lines. Through games and 
activities, with simple sums, we get good results.

27 Dom/Sun 
Orkestrioska!
SERVIÇO EDUCATIVO · PRIMEIROS CONCERTOS* · RÚSSIA

Factor E! direcção artística e interpretação

Chega a música sem arestas, a circular sem parar. Atrás desta 
vem outra, e depois mais uma, com surpresas a acontecer até 
nada se esconder. Colorida como as Matrioskas, surge fértil nas 
formas macias de uma rotina familiar, onde Rússia e Portugal são 
os países a abraçar.
This music doesn’t have any corners and flows in an endless circle. Behind 
this one there’s another one, and everything is unveiled in infinite surprises. 
Colourful like a matryoshka doll, the music is fertile in the soft forms of a 
familiar routine, where Russia and Portugal are the countries to embrace.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos

*Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade, estes espectáculos 

revisitam os vários géneros musicais através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que 

contribuem para a construção das primeiras bases da compreensão e expressão musicais.

€ 15

*Destinadas a professores do Ensino  

Pré-Escolar e do Ensino Básico, estas 

formações assentam em processos inovadores 

que mostram a música como abrangente 

instrumento de trabalho na sala de aula

Café Casa da Música 
24 Qui/Thu · 22:00 

DJ Farofa 
Música Brasileira
 Entrada Livre 

25 Sex/Fri · 22:30 

Elias
Pop
 Entrada Livre 

26 Sáb/Sat · 22:30 

Slimmy Solo
Pop-Rock
 Entrada Livre 
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27 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Sinfónica
A Rússia em concerto
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE · CONCERTO COMENTADO · RÚSSIA

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. 
Three short orchestral pieces illustrate key moments of Russian 
music. The story of a gathering of witches on St. John’s Eve takes 
us to the fantastic sounds and descriptive power of Modest 
Mussorgsky’s music. The Polovtsian Dances unveil an exotic 
musical universe, alternating dances of boys with dances of 
girls in a dispute that takes the orchestra to exuberant levels 
of virtuosity. The concert ends with the Spanish Capriccio, a 
testimony to Rimsky–Korsakov’s interest in the exoticism of 
Spanish music and to his fabulous art of orchestration.

Patrocinador Sinfónica ao 
Domingo CONTINENTE

€ 7,5

Cartão Amigo € 5,63

Cartão Continente: na 

compra de 1 bilhete para 

adulto, oferta de 2 entradas 

para menores de 18 anos 

Almoço+Concerto € 21 · € 16 

(Menores de 18 anos)



43

28 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia
Os Azeitonas
CONCERTO SOLIDÁRIO VIDA NORTE

Um concerto solidário a favor da associação Vida Norte 
marca a estreia de Os Azeitonas na Sala Suggia, para  
uma noite única em que não faltarão surpresas, além  
dos grandes êxitos que têm vindo a marcar a carreira  
da banda e da boa disposição a que o seu público  
já se habituou.
Os Azeitonas will make their debut at Sala Suggia in a solidarity 
concert for the organization Vida Norte. This will be a single 
performance with plenty of surprises, in addition to the songs that 
have marked the band's career and cheerful attitude to which the 
audience has grown accustomed.

1ª Plateia € 22 | Jantar+Concerto € 39,5

2ª Plateia € 18 | Jantar+Concerto € 35,5

Promotor: Vida Norte 

30 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia
Harlem Gospel Choir

Considerado um dos grupos de gospel mais famosos do mundo, o Harlem Gospel 
Choir regressa à Sala Suggia para um concerto com canções da britânica Adele. 
Colectivo que já actuou para figuras universais como Nelson Mandela ou o Papa 
João Paulo II e ao lado de gigantes como Paul McCartney, Diana Ross ou U2, o 
Harlem Gospel Choir interpreta sucessos que agora se traduzem num envolvente 
espectáculo, capaz de elevar os espíritos e de inundar de paz qualquer plateia. O 
convite é para uma celebração muito especial, dirigida a toda família.
Considered one of the most famous gospel groups in the world, the Harlem Gospel Choir returns 
to Sala Suggia for a concert with songs by the British singer Adele. The group has performed 
for illustrious figures like Nelson Mandela or Pope John Paul II and alongside giants like Paul 
McCartney, Diana Ross or U2. The Harlem Gospel Choir interprets universal hits in an engaging 
performance, capable of raising the spirits and immersing any audience in a sea of peace and 
tranquillity. We invite you to a very special celebration designed for all the family.

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Jantar+Concerto € 47,5

Promotor: Uguru



Seguros de A a Z.

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida.
Consulte o seu mediador ou vá a allianz.pt

Allianz PME 
Desenhado para comércios e pequenas indústrias.

Consulte o seu Mediador ou vá a www.allianz.pt.

ALLIANZ-PME.indd   1 16/10/14   17:30

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

15 Nov Ter/Tue · 18:30
Prova de vinhos
 
Prova + Jantar
Prova de vinhos da Casa Santa 
Vitória, apresentados pela enóloga  
Patrícia Peixoto

Santa Vitória branco 2016
Santa Vitória Grande Reserva tinto 2014
Santa Vitória Touriga Nacional tinto 2014
Inevitável tinto 2014

€25 (inclui jantar depois da prova)

O Restaurante Casa da Música tem novos 
menu e carta de vinhos. Venha conhecê-los.



47

Informações Gerais

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia

até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.

Aos seus portadores é indispensável a

apresentação de documentos comprovativos

aquando da sua admissão aos espectáculos.

Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos

pela Casa da Música, não abrangendo os de

promotores externos.

Menores de 25 anos e maiores de 65: 15% (excepto nos 

espectáculos com preço igual ou inferior a € 7,5) 

Maiores de 65 anos (Sinfónica Série Descobertas): 25% 

Cartão Amigo: 25% em todos os concertos

Estudantes: 20%

Professores e estudantes de música (IPP): 50% (Remix 

Ensemble e Sinfónica Série Descobertas)

Famílias numerosas: 20% de desconto nos concertos 

promovidos pela Casa da Música (excepto nos espectáculos 

com preço igual ou inferior a € 7,5)

Cartão BPI: 20% em todos os concertos promovidos pela Casa 

da Música (excepto actividades do Serviço Educativo)

Cartão Continente (Sinfónica ao Domingo Continente): na 

compra de um bilhete de Adulto, oferta de 2 bilhetes para 

crianças com idade igual ou inferior a 18 anos.

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem

efectuadas nos 7 dias que antecedem o evento,

manter ‑se ‑ão até 48 horas antes do mesmo.

VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE

Português 11:00 e 16:00

Inglês 11:00 e 16:00 

€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças  

até aos 12 anos desde que acompanhadas por  

um adulto com bilhete)

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar

especificamente.

Reservas + 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA

Segunda a Sábado: 09:30–19:00

Domingo e Feriados: 09:30–18:00

Dias de Espectáculo: 

Edifício aberto até ao final do espectáculo,

bilheteira e loja abertas até meia hora após

o seu início.

RESTAURANTE

Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Domingos e Feriados Encerrado

Em noites de concerto, o Barra Bar encerra uma

hora após o final do mesmo.

www.casadamusica.com/pt/restaurante ‑casada ‑musica

Reservas 220 107 160

PARQUE DE ESTACIONAMENTO CPE
BILHETES PRÉ ‑PAGOS

Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para um período 

máximo de estacionamento de 3,5 horas consecutivas, entre 

as 19:00 e as 01:00. O bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início do concerto.

DESCONTOS  RESTAURANTE

Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido para o período de 

estacionamento entre as 12:30 e as 15:30.

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido para o período de 

estacionamento entre as 19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada. 

Uma vez iniciados, não será permitida a entrada na sala, 

excepto no intervalo ou quando o programa o permitir.

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta

agenda poderão estar sujeitos a alterações.

Se desejar ser incluído na nossa

mailing list, envie um e ‑mail para:

info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert up to a limit of 4 

per person

DISCOUNTS
Under 25 and over 65: 15% discount (except for tickets priced 

€ 7,5 or less)

Over 65 (Symphonic Discoveries): 25% discount

Friend Card: 25% discount

Students: 20% discount

Music teachers and students (IPP): 50% discount (Remix 

Ensemble and Symphonic Discoveries)

Large families: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música (except for tickets priced € 7,5 or less)

BPI Card: 20% discount in concerts promoted by  

Casa da Música (except for Education Service activities)

Continente Card (Symphonic on Sundays): in the purchase of 

an Adult ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years.

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 7 days preceding 

the concert are valid until 48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
DAILY

Portuguese 11 am/4 pm

English 11 am/4 pm

€ 7,5 per person (free entry to children up to age 12, 

when accompanied by an adult with ticket)

Booked visits (groups)

Over 15 people at pre ‑arranged times

Booking

+ 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

BUILDING, TICKET OFFICE AND SHOP 
OPENING HOURS

Monday to Saturday:09:30‑19:00 

Sunday and holidays: 09:30‑18:00

Performance Days: Building open until end of performance, 

ticket office and shop open until 30 minutes after its beginning.

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

subject to change

If you wish to be included on our mailing list,  

please send an e ‑mail to: info@casadamusica.com

CONSELHO DE FUNDADORES

PRESIDENTE

LUÍS VALENTE DE OLIVEIRA

VICE ‑PRESIDENTES

JOÃO NUNO MACEDO SILVA

JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUÊS

MUNICÍPIO DO PORTO

GRANDE ÁREA METROPOLITANA DO PORTO

ACA GROUP

ÁGUAS DO PORTO

AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

APDL – ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DO DOURO, LEIXÕES E VIANA DO CASTELO, S.A.

ARSOPI – INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S. A.

AUTO – SUECO, LDA.

AGEAS PORTUGAL, 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

CEREALIS, SGPS, S. A.

CHAMARTIN IMOBILIÁRIA, SGPS, S. A.

CIN S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ PORTUGAL,S. A.

COMPANHIA DE SEGUROS TRANQUILIDADE, S. A.

CONTINENTAL MABOR – INDÚSTRIA DE PNEUS,S. A.

CPCIS – COMPANHIA PORTUGUESA DE COMPUTADORES,  

 INFORMÁTICA E SISTEMAS, S. A.

FUNDAÇÃO EDP

EL CORTE INGLÊS, GRANDES ARMAZÉNS, S. A.

GALP ENERGIA, SGPS, S. A.

GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU

GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S. A.

GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S. A.

GRUPO VISABEIRA – SGPS, S. A.

III – INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

LACTOGAL, S. A.

LAMEIRINHO – INDÚSTRIA TÊXTIL, S. A.

METRO DO PORTO, S. A.

MSFT – SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.

MOTA – ENGIL SGPS, S. A.

MUNICÍPIO DE MATOSINHOS

NOVO BANCO, S. A.

OLINVESTE – SGPS, LDA.

PESCANOVA

PORTO EDITORA, S. A.

PHAROL, SGPS, S. A.

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS

RAR – SOCIEDADE DE CONTROLE (HOLDING), S. A.

REVIGRÉS – INDÚSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRÉS, S. A.

TOYOTA CAETANO PORTUGAL, S. A.

SOGRAPE VINHOS, S. A.

SOLVERDE – SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DA COSTA VERDE, S. A.

SOMAGUE, SGPS, S. A.

SONAE SGPS S. A.

TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S. A.

TÊXTIL MANUEL GONÇALVES, S. A.

UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S. A.

EMPRESAS AMIGAS DA FUNDAÇÃO

CACHAPUZ

CREATE IT

DELOITTE

EUREST

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

NEWCOFFEE

PATHENA / I2S 

PRIMAVERA BSS

RAR 

THYSSENKRUPP –  PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA  

SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 

A Casa da Música é membro de



www.casadamusica.com

www.facebook.com/casadamusica

Call Center + 351 220 120 220

Visitas Guiadas + 351 220 120 210

Eventos + 351 220 120 214/218

Restaurante + 351 220 107 160

Mecenas 
das Visitas Guiadas

Mecenas 
Música Coral

Mecenas Ciclo  
Deutsche Bank

Apoio Institucional Apoio Institucional

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

Mecenas Ciclo 
Piano Fundação EDP

Patrocínio Verão na Casa

Patrocínio NOS ClubParceiro Serviço EducativoMecenas 
dos Programas de Sala

fundação
energia

Música Magnética financiada por


