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NOVA MÚSICA PARA 
NOVOS PÚBLICOS
R E M I X  E N S E M B L E  CASA  DA  M Ú S I CA

OJM & FRED HERSCH 
C I C LO  JA Z Z

MÚSICA PARA O NATAL 
1 1  –  2 3  D E Z



01 Qui/Thu Jorge Palma 
Promotor: Bairro da Música

01 Qui/Thu Mr. Gallini
Café Casa da Música

02 Sex/Fri Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música 
Aimez-vous Brahms?

02 Sex/Fri Bloom – JP Simões
Café Casa da Música

03 Sáb/Sat 
+ 04 Dom/
Sun 

Composing and 
Performing with Ableton 
Live and Max4Live 
Serviço Educativo 

03 Sáb/Sat Natal Português 
Serviço Educativo 

03 Sáb/Sat Jorge Palma 
Promotor: Bairro da Música

03 Sáb/Sat Seruisho
Café Casa da Música

04 Dom/Sun Era Uma Vez… 
Serviço Educativo 

04 Dom/Sun OJM & Fred Hersch 
Ciclo Jazz

06 Ter/Tue Remix Ensemble 
Casa da Música 
Nova música 
para novos públicos

07 Qua/Wed Mallu Magalhães  
Promotor: Eventos 
Imediatos

08 Qui/Thu Ricardo Ribeiro 
Promotor: Espelho da 
Cultura

08 Qui/Thu Beatriz Pessoa
Café Casa da Música

09 Sex/Fri Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música 
Rachmaninoff e Prokofieff

09 Sex/Fri Duquesa
Café Casa da Música

20 Ter/Tue Prémio Conservatório de 
Música do Porto/Casa da 
Música 
Fim de Tarde | Música de 
Câmara 

23 Sex/Fri Orquestra Barroca Casa 
da Música 
Santíssimo Natal

23 Sex/Fri Bezegol & Rude Bwoy 
Banda
Promotor: Detalhe Popular 

– Associação

27 Ter/Tue Quarteto de Cordas de 
Matosinhos 
Fim de Tarde | Música de 
Câmara 

29 Qui/Thu Academia de Música 
de Costa Cabral – 
Orquestras do Ensino 
Básico 
Promotor: AMCC

29 Qui/Thu Filipe Teixeira Quinteto
Café Casa da Música

30 Sex/Fri Academia de Música de 
Costa Cabral – Concerto 
Natalício 
Promotor: AMCC

30 Sex/Fri Partisan Seed
Café Casa da Música

Bilhetes à venda:

Bilheteiras da Casa da Música

www.casadamusica.com

Lojas Worten

09 Sex/Fri Marta Ren & 
The Groovelvets 
Promotor: Isabel Bicho

10 Sáb/Sat Minta
Café Casa da Música

11 Dom/Sun Anikibebé 
Serviço Educativo 

11-23 Dez Música para o Natal

11 Dom/Sun Banda Sinfónica 
Portuguesa

13 Ter/Tue ESMAE Big Band 
Fim de Tarde | Novos 
Valores do Jazz

14 Qua/Wed Coro do Círculo 
Portuense de Ópera & 
Orquestra Sinfónica da 
ESMAE 
Concerto Comemorativo 
do 50º Aniversário

15 Qui/Thu 
16 Sex/Fri

Os Quatro e Meia 
Promotor: Primeira Linha

15 Qui/Thu AP Quarteto
Café Casa da Música

16 Sex/Fri 
18 Dom/Sun 

Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música 
O Quebra-Nozes

16 Sex/Fri César Cardoso
Café Casa da Música

17 Sáb/Sat Pedro Burmester 
Ciclo Piano Fundação EDP

17 Sáb/Sat Átila
Café Casa da Música

18 Dom/Sun Na Ponta dos Dedos 
Serviço Educativo 

19 Seg/Mon Conservatório do Vale 
do Sousa – Concerto de 
Natal 
Promotor: Conservatório 
do Vale do Sousa
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Mecenas Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música

Mecenas Principal 
Casa da Música

Apoio Institucional

Música para o Natal
Music for Christmas

O Natal chega com a música brilhante de 
Tchaikovski para um dos contos mais célebres 
de sempre – O Quebra-Nozes –, num concerto 
especial com narração, dirigido pelo maestro 
russo Michail Jurowski. Para outras paragens 
nos levam a Orquestra Barroca e o Coro Casa 
da Música, ilustrando a quadra com a Missa para 
o Santíssimo Natal de Alessandro Scarlatti e o 
Concerto de Natal de Corelli. O espírito passa 
também pelos programas trazidos pela Banda 
Sinfónica Portuguesa e pelo Círculo Portuense 
de Ópera, que celebra o seu 50º aniversário num 
concerto coral-sinfónico.
Quem regressa à Casa para encerrar o Ciclo 
de Piano é Pedro Burmester, num programa 
apelativo com obras de Beethoven, Bach e 
Liszt. Outro pianista, Raúl Peixoto da Costa, 
junta-se à Orquestra Sinfónica e ao maestro 
Stefan Blunier para nos levar de volta à Rússia e 
dar por concluídas as integrais dos Concertos 
de Rachmaninoff e das Sinfonias de Prokofieff. 
Também o Quarteto Cordas de Matosinhos 
dedica mais um recital ao Ano Rússia, desta 
vez com um Quarteto de Prokofieff e um dos 
Quartetos Russos de Haydn.
A estreia do premiado violinista Afonso Fesch 
na Casa da Música faz-se numa noite dedicada 
a Brahms, logo no início do mês, que junta ao 
Concerto para violino do compositor alemão 
uma das suas sinfonias mais célebres. O Remix 
Ensemble apresenta música nova escrita 
especialmente para ensemble e comunidades de 
músicos amadores, incluindo a estreia mundial de 
uma encomenda a Daniel Moreira.
Antes de encerrar a programação de 2016 
com dois concertos especiais pelos alunos da 
Academia de Música de Costa Cabral, haverá 
ainda oportunidade para ouvir uma nova 
abordagem da Orquestra Jazz de Matosinhos à 
música desafiante do pianista Fred Hersch, com 
o próprio como solista, o fado de Ricardo Ribeiro, 
a revisita ao célebre álbum Só por Jorge Palma 
e os novos valores que conquistaram o Prémio 
Conservatório de Música do Porto/Casa da Música.
Feliz Natal!

Christmas is here with Tchaikovsky's brilliant music for one 
of the most celebrated short stories ever: The Nutcracker, in 
a special narrated concert directed by Russian conductor 
Michail Jurowski. Orquestra Barroca and Coro Casa da 
Música lead us to other places and illustrate the season with 
Alessandro Scarlatti's Messa per il Santissimo Natale and 
Corelli's Christmas Concerto. The spirit of this season is also 
present in the programmes of Banda Sinfónica Portuguesa 
and Círculo Portuense de Ópera, which celebrates its 50th 
anniversary in a choral symphonic performance.
Pedro Burmester returns to Casa da Música’s Piano Series, in an 
engaging programme with works by Beethoven, Bach and Liszt. 
Another pianist, Raúl Peixoto da Costa, joins Orquestra Sinfónica 
and conductor Stefan Blunier and takes us back to Russia to 
conclude the Complete Piano Concertos by Rachmaninoff and 
the Complete Symphonies by Prokofiev. Matosinhos String 
Quartet also dedicates a recital to the Year of Russia: a Quartet 
by Prokofiev and one of Haydn’s Russian Quartets.
The premiere of the award-winning violinist Afonso Fesch 
at Casa da Música takes place on a night dedicated to 
Brahms, early in the month, with the German composer's 
Violin Concerto and one of his most celebrated symphonies. 
Remix Ensemble presents new music written especially for 
ensemble and amateur musician communities, including the 
world premiere of a work commissioned from Daniel Moreira.
The 2016 season ends with two special concerts by the 
students of Costa Cabral Music Academy, but before that 
there is also the opportunity to listen to the new take of 
Matosinhos Jazz Orchestra on the challenging music of 
pianist Fred Hersch, with the composer himself as soloist, the 
Fado of Ricardo Ribeiro, the journey back to Jorge Palma’s 
celebrated album Só and the new values that won the 
Conservatório de Música do Porto/Casa da Música Award.
Merry Christmas!
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01 Qui/Thu e 03 Sab/Sat · 21:30 Sala Suggia
Jorge Palma

No ano em que Jorge Palma celebra o 25º 
aniversário do lançamento do álbum Só, o músico 
aproveita a ocasião para revisitar aquele que é 
um dos discos mais importantes do seu percurso 
e que simultaneamente marcou o imaginário de 
diversas gerações. Só é um espectáculo ímpar, 
especial e intimista, despido de todos os arranjos 
que revestiram os temas, e onde Jorge Palma se 
apresenta acompanhado apenas pelo piano, num 
reencontro com a sua essência. “Estrela do Mar”, 
“A Gente Vai Continuar”, “Frágil”, “Deixa-me Rir” 
e ainda “Jeremias, o Fora da Lei” são alguns dos 
temas a que o músico regressa num concerto 
que se adivinha imperdível na Sala Suggia.
In the year that Jorge Palma celebrates the 25th 
anniversary of his album Só, the singer-songwriter 
takes the opportunity to revisit this work, which is not 
only one of the most important albums of his career 
but also an essential work that marked the imagination 
of several generations. Só is a unique performance, 
special and intimate, stripped of all the arrangements 
that have coated the songs, and where Jorge Palma 
is accompanied only by the piano, reconnecting with 
his essence. “Estrela do Mar”, “A Gente Vai Continuar”, 
“Frágil”, “Deixa-me Rir” and “Jeremias, o Fora da Lei” 
are some of the songs the musician will revisit in this 
unmissable concert at Sala Suggia.

02 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Aimez-vous Brahms?
SÉRIE CLÁSSICA

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

€ 30

Cartão Amigo € 22,5

Promotor: Bairro da Música

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. 
The title of a novel by Françoise Sagan, well known for 
the film version with Ingrid Bergman, Yves Montand 
and Anthony Perkins, whose soundtrack includes the 
third movement of Brahms’ Symphony No. 3, is also 
the name of a programme with unforgettable music.
Brahms’ Violin Concerto marks the debut of violinist 
Afonso Fesch as a soloist alongside Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música. Born in Porto in 
1988, Afonso Fesch has won several awards and is a 
concertmaster for the International Mahler Orchestra 
since 2009.

€ 19

Cartão de Amigo € 14,25  

Jovem/Sénior € 16,15  

Cartão Estudante € 15,2  

Cartão BPI € 15,2

Jantar+Concerto € 34,5

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

Mr. Gallini
Psych Garage
 Entrada Livre 

02 Sex/Fri · 22:30

Bloom – JP Simões
Cantautor/Pop
 Entrada Livre 

Mecenas Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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03 Sáb/Sat + 04 Dom/Sun · 11:00-18:00 Sala de Ensaio 10
Composing and Performing 
with Ableton Live and Max4Live
SERVIÇO EDUCATIVO · FORMAR NA DIGITÓPIA*

03 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
Natal Português
SERVIÇO EDUCATIVO · CONCERTOS PARA TODOS* 

Tiago Ângelo e João Lobato (LASERS) formadores

Utilizado por profissionais da música electrónica ao nível 
mundial, o Ableton Live surge ao serviço da live performance, 
adequando-se às práticas musicais de cada um, desde 
a criação ao DJing ou sound design. Com a introdução 
do Max4Live, passou a permitir ao utilizador desenvolver 
dispositivos próprios. Estas oportunidades fundamentam um 
curso que introduz os princípios da criação e performance para 
chegar às funcionalidades avançadas do software.
Used by professionals of electronic music worldwide, Ableton Live is 
at the service of live performance, adjusting to the musical practices 
of each musician, from composition to DJing or sound design. With 
the introduction of Max4Live, it now allows users to develop their own 
devices. These opportunities are the basis for a course that introduces 
the principles of creation and performance in order to reach the 
advanced features of the software.

Ministrado em Português e/ou Inglês, caso haja 

no grupo não falantes da Língua Portuguesa.

€ 30

*Cursos intensivos destinados a músicos, DJs, 

artistas digitais, programadores, professores 

e outros profissionais interessados na música 

electrónica e na arte digital

€ 7,5 · € 5 < 18 anos 

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 

que cruzam a música com outras linguagens de palco

04 Dom/Sun 
Era Uma Vez…
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

Escola Profissional de Música da Jobra 
interpretação

Ficamos pelo país e vamos tão longe… 
A alma lusitana respira num concerto 
dramatizado que encontra o Natal em 
contos tradicionais e obras de escritores 
portugueses. Registos populares e trechos 
da literatura clássica, prosas e poesias, são 
a herança imensa que importa valorizar. 
Fazemo-lo com música nova, afeiçoada à 
palavra, e repertórios da nossa tradição.

We never leave the country and yet we travel 
so far… The Lusitanian soul is conveyed in a 
performance that finds Christmas in traditional 
tales and books by Portuguese writers. The 
immense heritage we wish to cherish is found 
in popular narratives and excerpts from classic 
literature, prose and poetry. We do this with new 
music, fond of the written word, and with some 
of our traditional repertoires.

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

Café Casa da Música 
03 Sáb/Sat · 22:30

Seruisho
Rock/Blues
 Entrada Livre 

Apoio InstitucionalParceiro Serviço Educativo

fundação
energia
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04 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia
OJM & Fred Hersch
CICLO JAZZ

06 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia
Remix
Nova música para novos públicos

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. 

Remix Ensemble Casa da Música
Com a participação de Coral de Letras da Universidade do Porto,  
Orquestra Som da Rua, Cor da Voz (Santa Casa da Misericórdia da Maia) 
e Conservatório de Música do Porto
Peter Rundel direcção musical 

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

Pedro Guedes e Carlos Azevedo direcção musical 
Fred Hersch piano

With a solid career in jazz music as soloist, composer and 
bandleader, pianist Fred Hersch joins Orquestra Jazz de 
Matosinhos in an unmissable performance. The American musician 
has shared the stage with artists like Joe Henderson, Charlie 
Haden, Art Farmer, Stan Getz and Bill Frisel, but is especially known 
for his trio and solo work, having released over 30 albums.
Used to working with the repertoire of several jazz luminaries, but 
also of artists from other universes, the most dynamic big band in 
the country rediscovers the compositions of Fred Hersch in a new 
light, with new arrangements created especially for this occasion.

€ 12 

Cartão de Amigo € 9  

Jovem/Sénior € 10,2  

Cartão de Estudante € 9,6  

Cartão BPI € 9,6

Venha fazer parte da música do seu tempo. O programa Nova Música: 
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.
Come join the music of your time. The “New music for new audiences” program was 
created for the development of new ways of thinking about music, taking into account 
its means of expression and dissemination, its performing spaces, the relationship 
between musicians and listeners, professionals and amateurs, taking into account 
the generational and social differences of all its agents, including the public.
Two new works by composers Daniel Moreira and Christian Mason explore the 
interaction between professional and amateur musicians, with the participation 
of local communities and the public in a collaborative approach. The result is an 
enriching and unforgettable experience for every participant.

Apoio: 

€ 12 

Cartão de Amigo € 9  

Jovem €10,2 

Sénior € 10,2  

Cartão de Estudante € 9,6  

Professores e estudantes de música (IPP) € 6  

Cartão BPI € 9,6 

Jantar+Concerto € 28
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07 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia
Mallu Magalhães 

08 Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia 
Ricardo Ribeiro

A Casa da Música recebe “Saudade”, a digressão de Mallu 
Magalhães onde se poderá ouvir as doces composições da jovem 
paulista cuja voz tem ecoado por Portugal nos temas da Banda 
do Mar. “Vem para perto de mim, já cansei de esperar”, diz Mallu 
Magalhães no início de “Casa pronta”, o seu single mais recente. A 
cantora está a preparar um novo disco, depois de Pitanga (2011) 
ser marcado por uma pop de belas melodias, arranjos deliciosos, 
voz carregada de candura e uma sonoridade tradicionalmente 
actual. Um concerto emocionalmente intenso e melódico é o que 
se pode esperar, na voz e violão de uma cantora maviosa.  
Casa da Música welcomes “Saudade”, the tour of Mallu Magalhães in which 
this young woman from São Paulo presents her sweet compositions. Her 
voice has echoed throughout Portugal with Banda do Mar. “Vem para perto 
de mim, já cansei de esperar” (come close to me, I’m tired of waiting), says 
Mallu Magalhães at the beginning of “Casa pronta”, her newest single. The 
singer is preparing a new album, after Pitanga (2011), which is characterized 
by beautiful pop melodies, delicious arrangements, a candid voice and a 
traditionally modern sound. You can expect an emotionally intense and 
melodic concert with the voice and the guitar of this delicate singer.

€ 20 

Cartão de Amigo € 15  

Promotor: Eventos Imediatos

Fadista feito de “vísceras e emoções” (Expresso), 
figura consagrada que gera a unanimidade da 
crítica, Ricardo Ribeiro apresenta pela primeira 
vez no Porto o seu novo álbum, Hoje é assim, 
amanhã não sei, editado em Abril pela Warner. O 
disco recebeu a cotação de 5 estrelas no jornal 
Expresso, 4 estrelas no Ípsilon, na revista Blitz 
e na revista Time Out, e mais recentemente na 
revista britânica Songlines, que nomeia Ricardo 
Ribeiro como a melhor voz masculina do fado 
da sua geração. O álbum que sucede a Largo da 
Memória tem como primeiro single “Nos Dias 
de Hoje”, um original com letra e música de Tozé 
Brito. À Casa da Música, Ricardo Ribeiro traz o 
tradicional trio de fado e vários convidados que 
participaram neste último projecto. 

Ricardo Ribeiro is a fado singer made of “viscera and 
emotions” (Expresso), a consecrated figure that results 
in the unanimity of the critics. He will present for the first 
time in Porto his new album, Hoje é assim, amanhã não 
sei, released by Warner in April. The album got a 5-star 
quotation from Expresso, 4 stars from Ípsilon, Blitz 
magazine and Time Out magazine, and it was praised more 
recently by the British magazine Songlines, which named 
Ricardo Ribeiro the best male fado voice of his generation. 
This album follows Largo da Memória and its first single 
“Nos Dias de Hoje” was written by Tozé Brito. At Casa da 
Música, Ricardo Ribeiro brings the traditional fado trio and 
several guests who participated in this last project.

€ 25 

Cartão de Amigo € 18,75 

Promotor: Espelho da Cultura

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

Beatriz Pessoa
Jazz
 Entrada Livre 

09 Sex/Fri · 22:30

Duquesa
Pop-Rock Indie
 Entrada Livre 
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09 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Sinfónica
Rachmaninoff e Prokofieff
SÉRIE CLÁSSICA · RÚSSIA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Stefan Blunier direcção musical 
Raúl Peixoto da Costa piano

Anatol Liadov Kikimora op.63; O Lago encantado, op.62; Baba-Yaga, op.56
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

€ 19

Cartão de Amigo € 14,25  

Jovem/Sénior € 16,15  

Cartão Estudante € 15,2  

Cartão BPI € 15,2 

Jantar+Concerto € 34,5

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.

Rachmaninoff’s Complete Piano Concertos and the 
Complete Symphonies by Prokofiev come to an end, 
concluding two cycles of great music. One of the 
highlights is the performance of the Portuguese pianist 
Raúl Peixoto da Costa, a young musician who made 
his debut at Casa da Música as a soloist in Carlos 
Seixas’ Concerto when he was only 13 years old.
Prokofiev’s Third Symphony is a tribute to 
Expressionism, a result of the years the 
composer lived in the West, namely in 
Paris. The themes are closely linked to 
his opera The Fiery Angel, which is 
why the symphony conveys a strong 
sense of theatrical drama.
Stefan Blunier, principal conductor 
of the Beethoven Orchester Bonn, 
greatly awarded for his discography, 
will be conducting the programme.
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09 Sex/Fri · 23:00 Sala 2
Marta Ren & The Groovelvets

11 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.

Presente na mais inconformada música nacional há 
mais de 15 anos, Marta Ren afirmou o seu imenso talento 
primeiro nos Sloppy Joe e depois nos Bombazines. No 
disco Stop, Look and Listen, a soul é transversal às 13 
canções, passando pelo groove funk de “Release Me” e 
ainda pelo peso insustentável da balada beat “So Long”. 
Este é um grande disco da mais clássica soul em qualquer 
parte do mundo, o que lhe tem garantido enorme 
reconhecimento da imprensa especializada, do Japão a 
Inglaterra, dos Estados Unidos a Itália.       
An important figure of the most nonconformist national music 
for over 15 years, Marta Ren affirmed her immense talent first 
with Sloppy Joe and afterwards with Bombazines. Soul music is 
present in all 13 songs of Stop, Look and Listen, with the groove 
funk of “Release Me” and the unsustainable weight of the beat 
ballad “So Long”. This is a wonderful classic soul music album 
that has granted her great recognition by the specialized press 
from all over the world, from Japan to England, from the United 
States to Italy.

€ 12 

Cartão de Amigo € 9 

Promotor: Isabel Bicho

13 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
ESMAE Big Band
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

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.
Within the scope of the Jazz Course of Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo, each year students 
take on the role of composers or arrangers and build a 
repertoire for their official big band. The same students 
will also play the part of musicians with the musical 
direction of the Galician pianist Abe Rábade.

€ 8

Cartão de Amigo € 6 

Jovem/Sénior € 6,8 

Cartão de Estudante € 6,4  

Cartão BPI € 6,4 

Jantar+Concerto € 25

Café Casa da Música
10 Sáb/Sat · 22:30

Minta
Cantautora/Pop
 Entrada Livre 
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Música para o Natal
11-23 Dez

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.
Joy and fantasy. It’s Christmas at Casa da Música and time to celebrate 
it with the best music alluding to this time of the year. The Nutcracker 
wins first place among the most famous characters of Russian tales and 
of every Christmas story, and is the hero in the concert of Orquestra 
Sinfónica and conductor Michail Jurowski. In a very different but equally 
festive note, Orquestra Barroca and Coro Casa da Música exalt the 
Nativity with one of the treasures of Baroque sacred music, Alessandro 
Scarlatti’s Messa per il Santissimo Natale.
Subject of some of the most popular songs and choral works of all time, 
Christmas is also interpreted by guest groups that will be part of the 
programme of Casa da Música, like Coro do Círculo Portuense de Ópera, 
celebrating its 50th anniversary alongside Orquestra Sinfónica da ESMAE 
and Banda Sinfónica Portuguesa.
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Café Casa da Música 
15 Qui/Thu · 22:00

AP Quarteto
Jazz
 Entrada Livre 

16 Sex/Fri · 22:30

César Cardoso
Jazz
 Entrada Livre 

11 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia
Banda Sinfónica Portuguesa
MÚSICA PARA O NATAL

Banda Sinfónica Portuguesa
Coro da Academia de Música de Costa Cabral 
Pedro Neves direcção musical 

Camile Saint-Saëns Orient et Ocident op.25
Lino Guerreiro Narya, Neya & Vilya (estreia mundial)
Hector Berlioz Symphonie Funèbre et Triumphale, H80

The Christmas concert by Banda Sinfónica 
Portuguesa begins with an original work by one of the 
biggest names in French music, Camile Saint-Saëns. 
In this work, written only two years after the Paris 
International Exposition, in 1867, the composer puts 
the musical stereotypes of East and West face to 
face. In the work of J. R. R. Tolkien, the rings of power 
are the magical elements at the center of the story. 
These are the artefacts that give thematic unity to 
the three movements of the work of Lino Guerreiro. 
Shortly after the premiere of Berlioz’s Symphony – 
composed for the celebration of the 10th anniversary 
of the Revolution of 1830 – Wagner characterized it 
as “great from the first to the last note”.

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 de Amigo € 7,5  

Jovem/Sénior € 8,5  

Cartão de Estudante € 8  

Cartão BPI € 8 

14 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia
Coro do Círculo Portuense de Ópera & 
Orquestra Sinfónica da ESMAE
MÚSICA PARA O NATAL

Coro do Círculo Portuense de Ópera
Orquestra Sinfónica da ESMAE
José Eduardo Gomes direcção musical 

Concerto Comemorativo do 50º Aniversário

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.

€ 15 

Cartão de Amigo € 11,25

Jantar+Concerto € 32,5

Círculo Portuense de Ópera was founded in December 
1966 with the main purpose of promoting the study and 
dissemination of the opera among all social strata, particularly 
by organizing performances. CPO has an adult and a children’s 
choir. Within the celebrations of its 50th Anniversary, the choir 
of CPO, directed by its chief conductor, joins the orchestra of 
ESMAE, composed by its music students, for a special program 
commemorating the Christmas season.
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15 Qui/Thu · 22:00 Sala 2
16 Sex/Fri · 23:00 Sala 2
Os Quatro e Meia

€ 25

Cartão de Amigo € 18,75  

Jovem/Sénior € 21,25  

Cartão de estudante € 20  

Cartão BPI € 20

Jantar+Concerto € 40 

(válido apenas para dia 16)

Em Maio de 2013, um grupo de amigos com gosto 
comum pela música juntava-se para uma pequena 
actuação num Sarau de Gala no TAGV, em Coimbra. 
Estava feita a primeira apresentação d’Os Quatro 
e Meia. Actualmente formada por seis elementos, 
a banda procura de uma forma descontraída e 
bem-disposta conferir novas sonoridades e olhares 
sobre a música portuguesa. A formação estreia-se 
na Casa da Música com o espectáculo “Acústico 
Como Sempre”, integrado na digressão “P’ra frente 
é que é Lisboa”, expressão que dá nome ao single 
de avanço do projecto e que já se pode ouvir nas 
principais rádios nacionais.
In May 2013 a group of friends with a common taste for 
music got together for a small performance in a Gala Soirée 
at TAGV, in Coimbra. The first presentation of Os Quatro e 
Meia was accomplished. Currently formed by six elements, 
the band is looking for a relaxed and upbeat way to bestow 
new sounds and angles to Portuguese music. The band 
debuts at Casa da Música with “Acústico Como Sempre”, 
a performance integrated in the tour “P'ra frente é que 
é Lisboa”, an expression that is also the name of the first 
single of this project, which can already be heard in the main 
national radio broadcasters.

€ 8

Cartão de Amigo € 6

Promotor: Primeira Linha

16 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
18 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia
Sinfónica
O Quebra-Nozes
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE · MÚSICA PARA O NATAL · RÚSSIA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Michail Jurowski direcção musical 
Concerto narrado por Rui Pereira 

P. I. Tchaikovski O Quebra-Nozes It’s Christmas and Clara was delighted with 
her new and beautiful Nutcracker. She falls 
asleep with it in her arms and goes on an 
amazing adventure where the objects come 
to life and the Nutcracker becomes a real 
soldier. Is it a dream or reality?
Besides being one of the most famous ballets 
in the world, we immediately associate it with 
Christmas because it is set in this special 
season. Tchaikovsky composed the music for 
the Ballet Company of the Mariinsky Theatre 
and the music contains several renowned 
pieces such as the Waltz of the Flowers or 
the Dance of the Sugar Plum Fairy. In this 
concert, a narrator guides us through the 
adventures that make up this fabulous story. 
Tchaikovsky’s music will be directed by one 
of Russia’s greatest conductors of our time, 
Michail Jurowski.

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 
associamos 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.  
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17 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia
Pedro Burmester 
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Pedro Burmester piano 

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

After the enormous success of his debut recital at 
Casa da Música, in 2013, Pedro Burmester returns 
to Sala Suggia to close the 2016 Piano Series 
with the music of his composers of choice. The 
programme comprises two Beethoven favourite 
sonatas, including the famous Moonlight Sonata, 
and Bach’s Second Partita, a repertoire for which 
the pianist from Porto is particularly appreciated. 
Liszt’s Ballade No. 2 follows a narrative program 
based on a fantastic text on Lenore, representing 
a genre between the symphonic poem and 
the instrumental sonata with an overwhelming 
emotional expression.

€ 22

Cartão de Amigo € 16,5  

Jovem/Sénior € 18,7  

Cartão de Estudante € 17,60  

Cartão BPI € 17,60 

Jantar+Concerto € 37

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 Segunda 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.

18 Dom/Sun 
Na Ponta dos Dedos
SERVIÇO EDUCATIVO · WORKSHOPS PRIMEIROS SONS*

19 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia
Conservatório do Vale do Sousa 
– Concerto de Natal

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida formadores

€ 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.

Situado no concelho mais jovem de Portugal e 
um dos mais jovens da Europa, o Conservatório 
do Vale do Sousa é uma escola do Ensino 
Artístico Especializado da Música que abrange 
alunos do concelho de Lousada e áreas 
limítrofes. A primeira parte do concerto conta 
com a apresentação do Coro Feminino do 
CVS, a classe de Ballet e a Banda de Música da 
ACML. Composta sem propósitos litúrgicos 
mas utilizando os textos tradicionais da missa, 
a Missa Festiva de John Levitt preenche a 
segunda parte do concerto, com a participação 
da Orquestra Sinfónica do CVS e dos Coros dos 
Cursos Básico e Secundário do CVS.   

Located in the youngest municipality in Portugal and 
one of the youngest in Europe, Conservatório do Vale 
do Sousa is a School of Specialized Teaching of Music 
for students from Lousada and neighbouring areas. 
The first part of the concert features the presentation 
of CVS Women's Choir, Ballet Class and ACML 
Music Band. With no liturgical purposes but using the 
traditional texts of the Mass, John Levitt's Festive 
Mass completes the second part of the concert with 
the participation of CVS’s Symphony Orchestra and 
CVS’s Basic and Secondary Course Choirs.

€ 5 

Promotor: Conservatório do Vale do Sousa

17 Sáb/Sat · 22:30

Átila
Electrónica 
Experimental
 Entrada Livre 

O Senhor dos Anéis, de jóias a brilhar, só está bem a 
cantar. Já a Senhora Mindinho (que feitio miudinho…) 
quer tudo organizar. Juntos conduzem uma sessão 
na ponta dos dedos, em que os contrastes fazem, 
afinal, a riqueza musical. Passeando entre teclas, 
descobre-se as primeiras melodias.
O Senhor dos Anéis (The Lord of the Rings), with his dazzling 
jewels, is only happy when he’s singing, while Senhora 
Mindinho (Mrs. pinkie) - who is a bit of a nag – just wants 
everything to be organized. Together they lead this session 
that revolves around our fingertips and where contrasts 
make up the musical richness. The first melodies are 
discovered while strolling between keys.

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

Mecenas Ciclo  
Piano Fundação EDP
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20 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Prémio Conservatório de Música 
do Porto/Casa da Música
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · MÚSICA PARA O NATAL

Catarina Rebelo harpa
Pedro Marques viola d’arco 

€ 8

Cartão de Amigo € 6  

Jovem/Sénior € 6,8  

Cartão de Estudante € 6,4  

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25

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.

After the conclusion of the Conservatório de Música do Porto 
Internal Competition, the winners of the various categories 
will present a laureates’ recital, disputing among themselves 
the Casa da Música Award. The winners of the 2015 edition 
are announced in the beginning of the summer and then 
perform at Sala 2, in a recital that shows the great musical 
quality of these young performers.

23 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Barroca
Santíssimo Natal
CICLO BARROCO BPI · MÚSICA PARA O 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

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. 

Orquestra Barroca and Coro Casa da Música 
reunite once again to celebrate Christmas with 
works related to this festive season. At the heart 
of the program is the spectacular Messa per 
il Santissimo Natale, by Alessandro Scarlatti, 
written for double choir and emanating virtuosity 
in the best Italian tradition. Premiered at the 
Basilica of Santa Maria Maggiore, in Rome, 
in 1707, the Mass is anchored in the Venetian 
polychoral style and in the cyclical masses of the 
Renaissance. Throughout its movements we will 
hear festive pieces by several authors, including 
the famous Corelli’s Christmas Concerto.

“A Orquestra Barroca Casa da Música 
encantou pela sua riqueza de colorido.” 
Revista Musical Catalana, 2015

€ 15

Cartão de Amigo € 11,25  

Jovem/Sénior € 12,75  

Cartão de Estudante € 12  

Cartão BPI € 12 

Jantar+Concerto € 31 
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23 Sex/Fri · 23:30 Sala 2
Bezegol & Rude Bwoy Banda

27 Ter/Tue · 19:30 Sala 2
Quarteto de Cordas de Matosinhos
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · RÚSSIA

Quarteto de Cordas de Matosinhos

Joseph Haydn Quarteto de cordas em Mi bemol maior, op.33 nº 2
Nuno Côrte-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.

Quarteto de Cordas de Matosinhos closes its 
cycle of programs dedicated to the Year of 
Russia with another one of Haydn’s Russian 
Quartets, this time one of the most unique 
quartets of Classicism. The work is known 
as “La Plaisanterie” due to the Scherzo’s 
glissandos and to the surprising pauses that 
precede the end and suggest a formula for an 
endless music.
After seeking refugee in the city of Nalchik 
during the Second World War, Prokofiev paid 
tribute to the Caucasus’ folklore in a quartet 
that has become a favorite of the repertoire 
since its premiere. Written in memory of the 
legendary Russian violinist Philippe Hirshorn, 
the Nuno Côrte-Real’s String Quartet 
was commissioned by the Municipality of 
Matosinhos and will be presented for the first 
time at Casa da Música.

€ 8

Cartão de Amigo € 6  

Jovem/Sénior € 6,8  

Cartão de Estudante € 6,4  

Cartão BPI € 6,4

Jantar+Concerto € 25
   

Sempre a explorar e a combinar sonoridades, desta 
vez é dentro da própria banda que Bezegol procura 
a mudança. Há já algum tempo que surgiu a ideia de 
revestir alguns dos temas que nos últimos 10 anos têm 
marcado o trabalho do artista e nenhum outro sítio reúne 
as condições para o executar como a Casa da Música, na 
cidade que o viu nascer, individualmente e artisticamente. 
Serão várias as combinações em palco, nesta que será 
uma reunião de músicos com o público, aos quais se 
juntarão convidados com quem Bezegol e sua banda têm 
vindo a trabalhar nos últimos tempos. O espectáculo será 
gravado em formato digital para um futuro lançamento 
previsto em 2017.

Always exploring and combining different 
sounds, this time Bezegol seeks change 
within the band itself. For some time now, 
the performer has been toying with the idea 
of rearranging some of the songs that have 
marked his work in the last 10 years, and no 
other place meets the necessary conditions 
like Casa da Música, in the city where he was 
born, individually and artistically. There will be 
several combinations on stage in this reunion 
between musicians and audience. Bezegol 
invited several guests with whom he has been 
working in recent times and the performance 
will be recorded in digital format for a future 
release scheduled for 2017.

€ 12 (até ao dia do concerto)

€ 15 (no dia do concerto)

Promotor: Detalhe Popular – Associação 

Apoio:
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30 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música de Costa Cabral 
– Concerto Natalício

Orquestra de Sopros do Secundário (1ª parte)
Orquestra Sinfónica e Coro (2ª parte)
Luís Carvalhoso direcção musical
Patrícia Silva direcção coral

Naime Page (arr. Daniel Martinho) Little Star’s Story 
Restante programa a anunciar

A Academia de Música de Costa Cabral apresenta-se uma vez mais na 
Casa da Música com um programa alusivo à época de Natal, onde se 
destaca a segunda parte com a sua Orquestra Sinfónica e Coro, reunindo 
em palco mais de 300 jovens intérpretes. O musical, arranjado pelo 
compositor Daniel Martinho, professor da AMCC, é a história da pequena 
estrela de Naime Page que promete fazer as delícias do público com 
momentos de fantasia brilhantes.

Academia de Música de Costa Cabral returns once 
again to Casa da Música with a programme alluding to 
the Christmas season. The second part of the concert 
will feature the Academy’s Symphonic Orchestra and 
Choir bringing together on stage more than 300 young 
interpreters. The musical, arranged by composer Daniel 
Martinho, a teacher at AMCC, is the story of the little star 
of Naime Page who will certainly delight the audience with 
dazzling fantasy moments.

€ 7

Promotor: Academia de Música 
de Costa Cabral

29 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia
Academia de Música de Costa Cabral 
– Orquestras do Ensino Básico

Luís Carvalhoso, Avelino Ramos e Marcelo 
Marques direcção musical

Programa a anunciar

A Academia de Música de Costa Cabral apresenta neste 
concerto várias das suas orquestras do ensino básico, desde 
as cordas aos sopros, percussão e orff. Os jovens músicos são 
desafiados a interpretar programas trabalhados ao longo de um 
período lectivo num palco exigente, começando de tenra idade a 
encarar o mundo da música.
Academia de Música de Costa Cabral presents several of its basic 
education orchestras in this concert, from strings to winds, percussion and 
orff. The young musicians are challenged to interpret programs that they 
worked on over a period of time on a demanding stage, facing the world of 
music from a young age.

€ 7 

Promotor: Academia de Música 
de Costa Cabral

29 Qui/Thu · 22:00

Filipe Teixeira Quinteto
Jazz
 Entrada Livre 

30 Sex/Fri · 22:30

Partisan Seed
Folk
 Entrada Livre 
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Sinfónica Série Clássica · Sinfónica Fora de Série · Sinfónica Temporada 
Remix Ensemble · Barroca · Ciclo Descobertas · Maravilhas da Música Britânica 

Grandes Concertos para Violino · Integral das Sinfonias de Brahms
Música Coral · Ciclo Piano Fundação EDP · Ciclo Jazz · Terças Fim de Tarde 

Banda Sinfónica Portuguesa DESCONTOS DE 25% A 50% /  COM CARTÃO AMIGO + 25%

Assinaturas
Agenda Anual 2017 já disponível!
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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

Venha conhecer os nossos 
menu e carta de vinhos. 

31 Dez · Sáb/Sat
Festa de Passagem de Ano
  
Venha dar as boas-vindas a 2017 ao som dos 
grandes compositores do samba com um 
intérprete de eleição. O restaurante Casa da 
Música dá-lhe a oportunidade de saborear 
a cozinha requintada do Chef Artur Gomes, 
numa longa noite cheia de música e animação.
 
20:30 · Jantar
23:30 – 04:00 · Festa
 
Nuno Bastos
DJ José Ribeiro
 
Aperitivo, jantar, festa e ceia
Adultos € 95*

Crianças (até aos 12 anos) € 50

*inclui espumante (1 garrafa p/ 4 pessoas) e uvas passas

 
Festa+ceia (as bebidas do jantar em 
regime de bar aberto)
Adultos € 35

Crianças (até aos 12 anos) € 20

 
Informações: 
restaurante@casadamusica.com
  
Grátis para crianças dos 0- 4 anos

Desconto de 10% para reservas 

de grupos com mais de 12 pessoas
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O CAFÉ é o novo ponto de encontro de todas as pessoas que procuram   

convívio e boa música, e que têm gosto em se relacionar com a Casa e com  

os músicos que por aqui passam .

O palco do CAFÉ privilegia os músicos emergentes ou os que exploram áreas 

menos conhecidas da música, pelo que o CAFÉ é o lugar para conhecer, de  

antemão, os projectos musicais que podem vir a marcar a música do futuro.

O CAFÉ é ainda o lugar privilegiado de contacto do público com os seus Artistas 

preferidos, podendo encontrá‑los, com frequência, ao longo do período que 

permanecem na Casa da Música para ensaios e concerto.

O CAFÉ oferece um serviço de cafetaria e bar atractivos, com preços acessíveis,  

e com conforto para qualquer refeição ao longo do dia.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Todos os dias: 9:00 – 24:00

No espaço informal do renovado 
Café Casa da Música, a animação 
e a música festiva vão ser as notas 
dominantes da noite de Passagem de 
Ano. Após o jantar, entre na dança ao 
som de Kombikats & Tutuguri e celebre a 
chegada de 2017 até de madrugada.
 
21:00 · Jantar buffet
23:30 – 04:00 · Festa
 
Kombikats & Tutuguri
 
Jantar e Festa
Adultos € 55*

Crianças (até aos 12 anos) € 35

 
*inclui espumante (1 garrafa p/ 4 pessoas) e uvas passas

Festa
Preço por pessoa € 20 (inclui 3 bebidas de serviço)

 
Desconto de 10% para reservas de grupos 

com mais de 12 pessoas

Informações: 
cafe@casadamusica.com

01 Qui/Thu · 22:00

Mr. Gallini
Psych Garage

02 Sex/Fri · 22:30

Bloom – JP Simões
Cantautor/Pop

03 Sáb/Sat · 22:30

Seruisho
Rock/Blues

08 Qui/Thu · 22:00

Beatriz Pessoa
Jazz

09 Sex/Fri · 22:30

Duquesa
Pop-Rock Indie

10 Sáb/Sat · 22:30

Minta
Cantautora/Pop
15 Qui/Thu · 22:00

AP Quarteto
Jazz

16 Sex/Fri · 22:30

César Cardoso
Jazz
17 Sáb/Sat · 22:30

Átila
Electrónica 
Experimental

29 Qui/Thu · 22:00

Filipe Teixeira 
Quinteto
Jazz

30 Sex/Fri · 22:30

Partisan Seed
Folk



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

www.casadamusica.com/restaurante  

Reservas 220 107 160

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BILHETES PRÉ ‑PAGOS

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

máximo de estacionamento de 3,5 horas consecutivas, entre 

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

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

DESCONTOS  RESTAURANTE

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

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

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

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

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente à hora marcada. 

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

excepto no intervalo ou quando o programa o permitir.

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta

agenda poderão estar sujeitos a alterações.

Se desejar ser incluído na nossa

mailing list, envie um e ‑mail para:

info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

Av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

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

per person

DISCOUNTS
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

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

DELOITTE

EXTERNATO RIBADOURO

GRUPO DOUROAZUL

MANVIA S. A.

NAUTILUS S. A.

SAFIRA FACILITY SERVICES S. A.

STRONG SEGURANÇA S. A.

OUTROS APOIOS

FUNDAÇÃO ADELMAN

LUCIOS

NEWCOFFEE

PATHENA / I2S 

PRIMAVERA BSS

RAR 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LISBOA

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


