
06 Jan
ConCerto de Ano novo
orquestra Sinfónica

08 Jan
ConCertoS de vivAldi
orquestra Barroca

10 Jan
Pedro emAnuel PereirA
Ciclo Piano Fundação edP

19-22 Jan
God SAve the Queen!

27 Jan
PlAnetA moZArt
orquestra Sinfónica
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Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música

Mecenas PrinciPal 
casa da Música

aPOiO instituciOnal

BEGiN 
At thE 
BEGiNNiNG 
AND Go oN 
till you 
comE to 
thE END: 
thEN stop!
Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carroll)

Um panorama da música britânica 
de várias épocas é a grande proposta 
da Casa da Música para o novo ano, 
assinalada este mês de Janeiro com 
uma programação intensa sob o título 
God Save The Queen!. Lá iremos, porque 
importa não perder de vista tudo o que 
acontece por cá ainda antes da Abertura 
Oficial do País Tema.
As boas-vindas ao Ano Novo fazem-se 
no tradicional concerto da Orquestra 
Sinfónica, ao ritmo das valsas da dinastia 
Strauss e com excertos de opereta 
vienense pela soprano Jeanette Roeck. 
Segue-se o arranque do Ciclo de Piano 
com um dos músicos portugueses mais 
premiados da nova geração – Pedro 
Emanuel Pereira. Uma das novidades 
desta temporada, o ciclo de Grandes 
Concertos para Violino, traz à Sala Suggia 
duas grandes referências do instrumento: 
Rachel Podger, que se estreia entre nós 
tocando concertos de Bach e Vivaldi ao 
lado da Orquestra Barroca, e Viviane 

Hagner, um sempre aguardado regresso 
desta vez com o Concerto de Tchaikovski 
junto da Orquestra Sinfónica.
A abertura do Ano Britânico faz-se com 
o início da grande retrospectiva sobre 
a obra de um compositor fundamental, 
Sir Harrison Birtwistle, Compositor em 
Residência na Casa da Música em 2017, 
do qual se apresentam já obras para 
coro, para grande ensemble com dois 
maestros e para orquestra sinfónica – 
neste caso com direito a uma reveladora 
palestra pré-concerto por Daniel 
Moreira. Novas obras em estreia nacional, 
encomendadas pela Casa da Música a 
Julian Anderson e Rebecca Saunders, e 
uma viagem em sentido contrário rumo 
ao passado distante do Renascimento, 
primeira Era Dourada da música inglesa, 
compõem uma programação intensa que 
dura quatro dias e inclui ainda propostas 
do Serviço Educativo para os mais novos, 
o acesso gratuito a ensaios, um showcase 
dedicado a dinâmicos compositores 

da nova geração e uma pertinente 
conferência sobre o impacto do Brexit 
na vida musical britânica.
A música portuguesa está sempre 
presente na programação, seja com 
a Primeira Sinfonia de Bomtempo, a 
Sinfonia À Pátria de Vianna da Motta, 
Lopes-Graça num recital da meio-

-soprano Iris Oja, nova música de 
compositores contemporâneos para 
o Quarteto de Cordas de Matosinhos e 
ainda a 5ª edição do Concurso Nacional 
de Composição da Banda Sinfónica 
Portuguesa, com várias estreias em 
programa. É também em português que 
arranca o Ciclo Jazz, com o projecto 
O Grilo e a Longifolia, apresentação do 
primeiro disco do pianista João Grilo.
Entretanto, venha ver como se faz um 
instrumento de cordas pelas mãos 
experientes do luthier Joaquim Capela, 
que monta a sua oficina no Foyer de 
Entrada entre 19 e 22 de Janeiro.

A celebration of British Music through the 
ages starting in January with God Save The 
Queen!, Casa da Música’s main proposal for 
the New Year’s programme. But more on that 
later! There’s still more to come before the 
official opening of the British Year! 
We welcome the new year as usual with a 
traditional concert by Orquestra Sinfónica do 
Porto Casa da Música playing waltzes of the 
Strauss dynasty and Soprano Jeanette Roeck 
interpreting excerpts of Viennese Operetta.
Then one of the most awarded musicians of 
his generation, Pedro Emanuel Pereira opens 
the Piano Series. Subsequently, Sala Suggia 
receives two champions of the Violin for the 
new Great Violin Concertos: Rachel Podger 

– for the first time here performing Bach and 
Vivaldi with the Orquestra Barroca – and 
Viviane Hagner in a much-anticipated return 
this time playing the Tchaikovsky Concerto 
with the Orquestra Sinfónica.

For the opening of the British Year, we look 
back at the works of a great composer: 
Sir Harrison Birtwistle. This year’s Composer 
in Residence at Casa da Música, he presents 
pieces for Choir, for Ensemble with two 
Conductors, and for the Orquestra Sinfónica 

– in this case with a pre-concert talk by Daniel 
Moreira. Julian Anderson and Rebecca 
Saunders premiere their works commissioned 
by the Casa da Música, and we travel in time 
to the first Golden Years of British Music: the 
Renaissance. Four intensive days follow with 
children’s shows by the Education Services, 
free access to watch rehearsals, a showcase 
of this generation’s dynamic new British 
composers and a pertinent conference on the 
impact of Brexit on British Music.
Portuguese music is ever present in the 
programme, be it the First Symphony by 
Bomtempo, mezzo-soprano Iris Oja doing 
a recital of Lopes-Graça, new works by 

contemporary composers by the Matosinhos 
String Quartet or the 5th National Composition 
Contest for symphonic bands, with several 
debuts. Pianist João Grilo, also Portuguese, 
begins the Ciclo Jazz with the presentation 
of his first record.
In the meantime, experienced Luthier Joaquim 
Capela sets up his workspace in the Entrance 
Foyer from the 19th to the 22nd of January so 
you can come and watch him make a stringed 
instrument first hand.

eras douradas

Golden Ages



03
ter

prémio Jovens músicos/
Antena 2
Fim DE tArDE · músicA DE câmArA

05
Qui

mariana Vergueiro Quinteto
cAFÉ

06 
sex

concerto de Ano Novo
orquestra sinfónica 
do porto casa da música

Jorge Da rocha
cAFÉ

07
sáb

chico Daniel
cAFÉ

08
Dom

Novas Aventuras de Waka
sErViço EDucAtiVo

concertos de Vivaldi
orquestra Barroca casa da música

10
ter

pedro Emanuel pereira
ciclo piANo FuNDAção EDp

12
Qui

Joana Guerra
cAFÉ

13
sex

o concerto de tchaikovski
orquestra sinfónica 
do porto casa da música

macanu
cAFÉ

14
sáb

peixe
cAFÉ

15
Dom

Era uma Vez…
sErViço EDucAtiVo

Banda sinfónica portuguesa

17
ter

o Grilo e a longifolia
Fim DE tArDE · NoVos VAlorEs Do JAzz

19-22
Jan

GoD sAVE thE QuEEN!

19-22
Qui-Dom

casa Aberta

19
Qui

João canedo
cAFÉ

20
sex

showcase de 
compositores britânicos
Emily howard, philip Venables, Edmund 
Finnis e Daniel Kidane

sagração Britânica
orquestra sinfónica 
do porto casa da música

21
sáb

radiesthetics Workshop
sErViço EDucAtiVo

to Be or Not to Britten
sErViço EDucAtiVo

21
sáb

conferência 
“o impacto do Brexit 
na vida musical britânica”
sir Nicholas Kenyon, cathy Graham, 
Emmanuel hondré, susanna Eastburn 
e tom service

inglaterra hoje
remix Ensemble casa da música

Andarilho 2.0
cAFÉ

22
Dom

Na ponta dos Dedos
sErViço EDucAtiVo

A Vida das palavras
coro casa da música

24
ter

iris oja
Fim DE tArDE · músicA DE câmArA

Alceu Valença – Vivo! revivo!

26
Qui

renato mont trio
cAFÉ

27
sex

planeta mozart
orquestra sinfónica 
do porto casa da música

spicy Noodles
cAFÉ

28
sáb

Vamos cantar
sErViço EDucAtiVo

Alexander stewart 
+ isabella lundgren

Edu mundo trio
cAFÉ

Workshop AmAEi
“A internacionalização 
da música portuguesa”
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29
Dom

Alice no país das músicas
sErViço EDucAtiVo

sinfonia Júpiter
orquestra sinfónica 
do porto casa da música

31
ter

Quarteto de cordas 
de matosinhos
Fim DE tArDE · músicA DE câmArA



€ 10

€ 27,5 Jantar+Concerto

entrAdA livre

06 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Concerto 
de Ano novo
sinfónica Fora de série  

orquestra Sinfónica
do Porto Casa da música
leopold hager direcção musical 
Jeanette roeck soprano
Zofia Woicicka violino 

Franz von Suppé Abertura Poeta 
e Camponês
robert Stolz Du, du, du sollst der Kaiser 
meiner Seele sein
Johann Strauss ii Tritsch-Tratsch-Polka 
Josef Strauss Valsa Delírio
Johann Strauss ii Marcha Egípcia
emmerich Kalman Jaj Mamam…, 
da opereta a Princesa Cigana 
–
Franz lehár Fantasia Húngara para violino 
e orquestra
Franz lehár Lippen schweigen
Émile Waldteufel Valsa Os patinadores 
Johann Strauss ii Polca Trovão 
e Relâmpago
Johann Strauss ii Annen-Polka
Johann Strauss ii Valsa No Belo 
Danúbio Azul 
 

O imperdível Concerto de Ano Novo traz uma novidade 
à Casa da Música. A soprano alemã Jeanette Roeck 
tem uma reconhecida carreira internacional com 
particular protagonismo na Áustria, onde é presença 
regular na famosa Musikverein, apresentando-se pela 
primeira vez no Porto. E é precisamente no repertório 
austríaco com que a cidade de Viena saúda sempre o 
Ano Novo que este concerto da Orquestra Sinfónica 
dá as boas-vindas a 2017. Sob a direcção do maestro 
austríaco Leopold Hager, a Orquestra percorre 
algumas das composições mais célebres da dinastia 
Strauss num programa que, como a ocasião exige, 
é extremamente festivo.
The unmissable New Year’s Concert brings a new guest to 
Casa da Música. German soprano Jeanette Roeck has a 
renowned international career with particular prominence 
in Austria, where she regularly performs in the famous 
Musikverein. This will be her first performance in Porto. 
And it is precisely with the Austrian repertoire with which 
the city of Vienna always greets the New Year that this 
concert of Orquestra Sinfónica welcomes 2017. Under 
the direction of the Austrian conductor Leopold Hager, 
the orchestra will navigate some of the most celebrated 
compositions of the Strauss dynasty, as the occasion 
demands, in an extremely festive programme.

“A direcção de 
Leopold Hager 
convenceu 
pela beleza e 
sensualidade...” 

 — The Guardian

€ 25 · Premium € 27

Jantar+Concerto
€ 40 · Premium € 42
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

03 ter/tue · 19:30 Sala 2

Prémio Jovens músicos/ 
Antena 2
Fim de tarde · música de câmara 
prémio Novos talentos Ageas

1ª Parte
mafalda Carvalho flauta
Filipa Cardoso piano

Sigfrid Karg-elert Chaconne (Capricho nº  30) 
Pierre Sancan Sonatina para flauta e piano
luciano Berio Sequenza I para flauta solo
Frank martin Ballade para flauta e piano

2ª Parte
marco rodrigues trombone
isolda Crespi rubio piano

robert Schumann Romances, op.94
richard Peasle Arrows of Time

Dois dos mais promissores instrumentistas da nova geração em 
Portugal apresentam -se em recital na qualidade de vencedores 
do nível superior do Prémio Jovens Músicos/Antena 2. Mafalda 
Carvalho traz em programa algumas das peças mais célebres para 
a flauta transversal. Arrows of Time, com que Marco Rodrigues 
encerra o recital, é uma obra do compositor nova -iorquino Richard 
Peasle que alcançou grande sucesso, conhecendo versões para 
trombone solo e orquestrações para as mais diversas formações.
Two of the most promising young instrumentalists in Portugal perform 
a recital as winners of the top-level of the Young Musicians/Antena 2 
Award. Mafalda Carvalho brings in some of the most celebrated pieces 
for flute. Arrows of Time, with which Marco Rodrigues ends the recital, 
is a successful work by the New York composer Richard Peasle, with 
versions for solo trombone and orchestrations for several formations.

6 JAN 2017

05 Qui/thu · 22:00 Café

mariana vergueiro 
Quinteto
Jazz

06 Sex/Fri · 22:00 Café

Jorge da rocha
cantautor/indie

07 Sáb/Sat · 22:30 Café

Chico daniel
World

Mecenas Orquestra sinfónica 
dO POrtO casa da Música

Mecenas PréMiO nOvOs 
talentOs ageas



orquestra Barroca Casa da música
rachel Podger violino e direcção musical 

George Frideric handel Concerto Grosso, op.3 nº 2 
Antonio vivaldi Concerto para violino em Dó menor, op.9 nº 11
henry Purcell Música de cena de Fairy Queen e King Arthur
–
Jan dismas Zelenka Hyperchondrie 
J. S. Bach Concerto para violino em Lá menor 
Antonio vivaldi Concerto para violino em Ré maior, op.4 nº 11

A violinista inglesa Rachel Podger é uma das intérpretes mais 
aclamadas e com mais prémios da crítica internacional no domínio 
da música antiga e acaba de ganhar o prestigiado galardão da 
Gramophone para melhor disco do ano 2016. Senhora de uma 
extensa discografia, estreia-se na Casa da Música à frente da 
Orquestra Barroca Casa da Música num programa dedicado ao Ano 
Britânico, onde figuram obras de Handel e música de cena de Purcell. 
Muito esperadas serão as suas actuações na qualidade de solista 
interpretando concertos favoritos de Vivaldi e Bach.
English violinist Rachel Podger is one of the most acclaimed performers 
with many international critic awards in the field of ancient music. She 
has just won Gramophone’s prestigious award for best record of the year 
2016. Rachel has an extensive discography and will make her debut at 
Casa da Música with its Orquestra Barroca in a programme dedicated 
to the British Year with works by Handel and stage music by Purcell. 
Her solo performances of renowned concertos by Vivaldi and Bach are 
enthusiastically anticipated.

“Rachel 
Podger, uma 
combinação 

intoxicante 
de força e 

graciosidade.”
  – Toronto Star

08 dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Concertos 
de vivaldi
Grandes concertos para Violino 
ciclo Barroco Bpi

€ 16

€ 18 Premium

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

aPOiO ciclO grandes 
cOncertOs Para viOlinO

Mecenas ciclO barrOcO bPi

ANo BritâNico



10 ter/tue · 21:00 Sala Suggia

Pedro emanuel Pereira
ciclo piano Fundação EDp · prémio Novos talentos Ageas

Johannes Brahms/Ferrucio Busoni Dois prelúdios-corais op.122 
Johannes Brahms Variações e fuga sobre um tema de Handel, op.24
Claude debussy Estampes
Sergei rachmaninoff Seis prelúdios (op.32 e op.23)

Quando tinha apenas 15 anos de idade, Pedro Emanuel Pereira venceu o 
Concurso Internacional para Jovens Pianistas da Cidade de San Sebastián 
na categoria até aos 24 anos de idade. No ano seguinte apresentou-se em 
recital no Porto como o mais jovem pianista a tocar na Casa da Música. 
Agora, com 26 anos e os estudos concluídos no prestigiado Conservatório 
Tchaikovski de Moscovo, na classe da lendária Vera Gornostaeva, Pedro 
Emanuel Pereira já actuou em países como Alemanha, Dinamarca, 
Eslováquia, Espanha, EUA, França, Índia, Itália, Países Baixos, Portugal, 
Rússia, Suíça e Ucrânia. No seu regresso à Casa da Música, abre o Ciclo 
Piano Fundação EDP como um dos mais premiados músicos portugueses 
da nova geração. Em programa, apresenta obras de Brahms, Debussy e 
Rachmaninoff que requerem um domínio absoluto da técnica pianística.
When he was only 15 years old Pedro Emanuel Pereira won the San Sebastián 
City International Piano Competition in the superior category under 24. 
The following year he performed a recital in Porto as the youngest pianist ever 
at Casa da Música. Now he is 26 years old and has completed his studies in 
the prestigious Moscow Tchaikovsky Conservatory, under the guidance of the 
legendary professor Vera Gornostaeva. Pedro Emanuel Pereira has performed 
in Germany, Denmark, Slovakia, Spain, USA, France, India, Italy, the Netherlands, 
Portugal, Russia, Switzerland and Ukraine. On his return to Casa da Música, 
he opens the Fundação EDP Piano Series as one of the most awarded young 
Portuguese musicians. The programme includes works by Brahms, Debussy 
and Rachmaninoff that require absolute mastery of the piano. 

08 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. 
Fun and games 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 > 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 Qui/thu · 22:00 Café

Joana Guerra
cantautora/Experimental

13 Sex/Fri · 22:00 Café

macanu
Jazz

14 Sáb/Sat · 22:30 Café

Peixe
Guitarra solo

entrAdA livre

o CAFÉ é o novo ponto de encontro das pessoas que procuram convívio, 
boa música e relacionar -se com a Casa e os músicos que por ela passam. 
o palco privilegia os artistas emergentes e os que exploram áreas menos 
conhecidas da música. É ainda o lugar privilegiado para o contacto do 
público com os seus artistas preferidos, que ali podem ser encontrados, 
com frequência, ao longo do período em que permanecem na Casa da 
música para ensaios e concertos. o CAFÉ oferece um serviço de cafetaria 
e bar atractivos, com preços acessíveis e conforto para qualquer refeição 
ao longo do dia.

the CAFÉ is the new meeting point for those who are looking to socialise, 
listen to good music and enjoy connecting with Casa da música and 
the musicians that visit us. its stage favours emerging artists and those 
who venture into lesser-known areas of music. it is also a privileged 
place for meeting the artists where the public may find them frequently 
throughout the period in which they remain in Casa ad música for 
rehearsals and concerts. the CAFÉ offers an appealing cafeteria and 
bar service with affordable prices and a comfortable spot for any meal 
of the day.

Mecenas ciclO PianO fundaÇÃO edP€ 12

€ 14 Premium

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

10 JAN 2017



orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da música
Baldur Brönnimann direcção musical 
viviane hagner violino

Piotr i. tchaikovski Concerto para violino 
e orquestra
José vianna da motta Sinfonia À Patria

13 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

o Concerto 
de tchaikovski
sinfónica série clássica · Grandes concertos para Violino

A série de Grandes Concertos para Violino que a Casa da Música 
apresenta em 2017 prossegue com uma das obras favoritas do 
grande público: o Concerto de Tchaikovski. A interpretação está a 
cargo da violinista alemã Viviane Hagner, uma menina-prodígio que 
se estreou com a Orquestra Filarmónica de Israel sob a direcção de 
Zubin Mehta com apenas 13 anos de idade. Desde então tem uma 
das carreiras mais aclamadas da actualidade e já é bem conhecida 
do público da Casa da Música. O programa inclui a Sinfonia À Pátria 
de José Vianna da Motta, obra de exaltação nacionalista cujos 
andamentos são precedidos por epígrafes camonianas, e que 
permanece como uma das obras mais importantes da história da 
música em Portugal.
The series of Great Violin Concertos that Casa da Música presents 
in 2017 continues with one of the favorite works of the general public: 
Tchaikovsky’s Concerto. The German violinist Viviane Hagner is in charge 
of the interpretation, a prodigy who debuted with the Israel Philharmonic 
Orchestra under the direction of Zubin Mehta when she was only 13 years 
old. Today she has one of the most acclaimed careers in her field and 
Casa da Música’s audience already knows her very well. The programme 
includes José Vianna da Motta’s Sinfonia À Pátria, a nationalistic exaltation 
whose movements are preceded by epigraphs of Camões. This piece is 
one of the most important works in the history of Portuguese music.

“Viviane Hagner é 
plena de recursos 
técnicos e o seu som 
é especial: vibrante, 
levemente escuro na 
cor, quase queixoso.” 

 —New York Times

aPOiO ciclO grandes 
cOncertOs Para viOlinO

€ 20 · Premium € 22

Jantar+Concerto
€ 35,5 · Premium € 37,5
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%



15 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 cofused name, everything 
must be very well... sung. There is also a big-
bad-rabbit-wolf-in-wonderland to complete 
the spiraling fantasy. Starting with “once upon 
a time”, we will begin with one story and end 
with three.

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

15 dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica Portuguesa

luís Carvalho direcção musical

daniel martinho nova obra (estreia mundial; 
encomenda da BSP)
Obras Finalistas do V Concurso Nacional 
de Composição BSP

A Banda Sinfónica Portuguesa regressa ao palco da Sala 
Suggia para mais uma edição do Concurso Nacional de 
Composição BSP, onde os novos talentos da composição 
contemporânea portuguesa para banda se vão fazer 
ouvir. No final do concerto será decidida a obra vencedora 
do concurso. A este programa junta-se ainda a estreia 
de uma obra encomendada pela Banda Sinfónica 
Portuguesa a Daniel Martinho, jovem compositor que tem 
somado uma considerável experiência na escrita para 
este tipo de formação.
Banda Sinfónica Portuguesa returns to Sala Suggia for another 
edition of the BSP National Composition Contest, where the 
new talents of contemporary Portuguese composition for 
symphonic band can be heard. The winner will be chosen after 
the concert. This programme also includes the premiere of 
a work commissioned to Daniel Martinho by Banda Sinfónica 
Portuguesa. Daniel is a young composer who already has 
significant experience writing for this type of formation.

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante > 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

17 ter/tue · 19:30 Sala 2

o Grilo e a longifolia
Fim de tarde · Novos Valores do Jazz 
prémio Novos talentos Ageas

João Grilo piano
Filipe louro contrabaixo
ricardo Coelho bateria
Filipe Fernandes electrónica (convidado)

Quem não está familiarizado com o termo ‘Longifolia’ pode ficar com 
a ideia de que este se refere a uma festa ou a uma loucura cometida 
lá ao longe. Chegados a este ponto, cometeram-se já dois erros: 
primeiro, o termo é apenas um epíteto usado para um conjunto de 
plantas, de forma a qualificá-las como plantas de “folhas longas”; 
segundo, se com segundas intenções o termo poderá referir uma 
festa ou uma loucura, é enganador pensar que estas estão lá ao 
longe, estando bem mais perto do que parece. Como se Chama o 
Teu Disco é o 24º com Carimbo Porta-Jazz e o trabalho de estreia 
do jovem pianista João Grilo, a apresentar neste concerto.
Anyone who is not familiar with the term “Longifolia” may think that it refers 
to a party or a folly committed far away. If so, two errors have been made: 
first, the term is only an epithet used for a group of plants to qualify them 
as “long leaf” plants; second, if with ulterior motives the term may refer to a 
party or folly, it is misleading to think that these are far away, because they 
are much closer than they seem. Also to be presented in this concert is 
Como se Chama o Teu Disco, the 24th record released by Carimbo Porta-
Jazz and the debut work of the young pianist João Grilo.

19 Qui/thu · 22:00 Café

João Canedo
Guitarra solo

21 Sáb/Sat · 22:30 Café

Andarilho 2.0
música portuguesa

fundação
energia

entrAdA livre
€ 10

€ 12 Premium

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

€ 10

€ 27,5 Jantar+Concerto

14 JAN 2017

ParceirO serviÇO educativO aPOiO instituciOnal

on the top floor of the building, with an inspirational view of the 
city sits restaurant Casa da música. the ample, sophisticated 
room is ideal for a great meal in good company. Artur Gomes, our 
Chef, has a style very much of his own wich combines simplicity, 
imagination and class. there are different styles of menu available 
with several national prize winning dishes. With a capacity of 250 
people, the unique flexibility of restaurant Casa da música can 
also cater for private and corporate functions.

no ponto mais alto do edifício, o restaurante Casa da música oferece-lhe 
uma vista inspiradora da cidade. A sala, ampla e sofisticada, concilia um 
ambiente propício ao convívio e ao prazer de uma óptima refeição. o nosso 
Chef, Artur Gomes, propõe uma cozinha de estilo muito próprio que combina 
simplicidade, imaginação e requinte. o restaurante oferece vários tipos de 
menu e uma carta onde poderá encontrar pratos premiados em concursos 
nacionais de gastronomia. Com uma capacidade máxima de 250 pessoas, a 
flexibilidade e singularidade do restaurante Casa da música permitem ainda 
a realização de eventos particulares e corporativos. 



Do Renascimento aos nossos dias, de John Dunstable e John 
Dowland a Harrison Birtwistle, a Abertura Oficial do País Tema 
percorre várias épocas da história da música britânica em 
grandes concertos dos agrupamentos residentes da Casa da 
Música. O Coro recua precisamente a uma obra emblemática 
de John Dowland, escrita originalmente em versão instrumental 
mas transformada por Paul Hillier em música vocal com textos 
de grandes escritores de língua inglesa. A suite The Planets de 
Gustav Holst é também um marco da história musical britânica, 
com um brilhante número central que deu origem a vários hinos 
patrióticos. Com uma paragem no século XVIII para se entoar 
um outro hino patriótico, Rule, Britannia!, com a ajuda de um 
coro comunitário, a Orquestra Sinfónica e o Remix partem 
então à descoberta da música do nosso tempo com a obra 
do Compositor em Residência 2017, uma enorme referência 
da música britânica contemporânea que será objecto de uma 
retrospectiva ao longo do ano: Sir Harrison Birtwistle. A nova 
música faz-se ouvir ainda com estreias nacionais resultantes 
de encomendas da Casa da Música em conjunto com outras 
instituições. É o Remix Ensemble que assume a missão de revelar 
estas novas partituras de Julian Anderson e Rebecca Saunders, 
neste último caso com a participação da destacada soprano 
inglesa Juliet Fraser. Benjamin Britten foi uma figura central 
da cultura britânica, não só como compositor mas também 
procurando levar a música aos mais jovens. O Serviço Educativo 
recupera este desígnio com o espectáculo To Be or Not to Britten. 
A primeira narrativa do ano inclui ainda quatro dias de Casa 
Aberta, com um conjunto de eventos de entrada livre em que se 
destaca um showcase que traz ao Café as criações de quatro 
jovens compositores britânicos e uma conferência que analisa 
o impacto do Brexit na vida musical britânica.

God Save 
the Queen!
Abertura oficial Ano Britânico 
19-22 Jan

From the Renaissance to the present day, from John Dunstable 
and John Dowland to Harrison Birtwistle, the Official Opening of 
the British Year navigates several eras of British music in great 
concerts by the resident ensembles of Casa da Música. Coro 
Casa da Música goes back precisely to an emblematic work 
by John Dowland, originally written in an instrumental version 
but transformed by Paul Hillier into vocal music with texts by 
great English writers. The Planets suite, by Gustav Holst, is also 
a milestone in British music, with a brilliant central theme that 
originated several patriotic anthems. Stopping in the eighteenth 
century to sing another patriotic anthem, Rule, Britannia!, 
with the help of a community choir, Orquestra Sinfónica and 
Remix Ensemble begin to discover the music of our time with 
the work of our Composer in Residence in 2017, an enormous 
reference of British contemporary music that will be the object 
of a retrospective throughout the year: Sir Harrison Birtwistle. 
New music is also present in national premieres resulting from 
commissions carried out by Casa da Música together with other 
institutions. It is up to Remix Ensemble to reveal these new scores 
by Julian Anderson and Rebecca Saunders, the latter with the 
participation of the outstanding English soprano Juliet Fraser. 
Benjamin Britten was a central figure of British culture, not only 
as a composer but also as someone who sought to bring music to 
younger generations. The Education Service follows his intention 
with To Be or Not to Britten. The first narrative of the year also 
features four open days, including a showcase that brings the 
creations of four young British composers to Café Casa da 
Música and a conference that examines the impact of Brexit on 
British music.

PatrOcinadOres anO britânicO aPOiO anO britânicO

16 JAN 2017 ANo BritâNico



19 Qui/thu-22 dom/Sun

Casa Aberta

todos os dias
10:00-17:00 Visitas guiadas gratuitas
14:00-18:00 Luthier Capela no Foyer de Entrada 
Concertos do Serviço Educativo nos diferentes 
espaços da Casa
Concertos no Café Casa da Música

19 Qui/thu
11:50 Ensaio da Orquestra Sinfónica
14:00 Ensaio do Remix Ensemble
18:00 Ensaio do Remix Ensemble 
19:00 Ensaio do Serviço Educativo 
21:00 Ensaio do Coro Comunitário

20 Sex/Fri 
10:00 Ensaio da Orquestra Sinfónica
12:00 Ensaio do Remix Ensemble 
14:30 Ensaio do Remix Ensemble 
16:00 Ensaio do Coro Casa da Música

21 SáB/SAt 
13:30 Ensaio do Remix Ensemble
14:00 Ensaio do Coro Casa da Música

Esta foi sempre uma Casa de portas abertas, mote 
consolidado ao longo de mais de uma década de intensa 
actividade artística e educativa. Há, porém, momentos 
em que isso se sente de forma especial, como será o 
caso da Abertura Oficial do País Tema 2017, com várias 
iniciativas preparadas para o receber e lhe mostrar 
como se faz uma Casa da Música. Poderá assistir a 
ensaios, participar em workshops, visitar palcos e 
bastidores de um edifício onde se respira música e se 
cultiva a partilha de experiências musicais.

This has always been a house with open doors, a motto 
consolidated over more than a decade of intense artistic 
and educational activity. There are, however, moments when 
this is experienced in a special way, as will be the case of the 
Official Opening of the British Year, with several initiatives 
prepared to welcome you and show you how a house of 
music is made. You can attend rehearsals, participate in 
workshops and visit stages and the backstage, areas of 
a building where it is possible to breathe music and share 
musical experiences.

entrAdA livre

Assinaturas
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%

18 JAN 2017

O arranque do Ano Britânico é o pretexto para trazer ao Café Casa da 
Música, graças ao British Council, quatro compositores que se têm 
revelado na última década como certezas de uma nova geração. A 
música de Philip Venables aborda frequentemente temas como a 
violência e a política e tem sido apresentada em vários países. Foi 
Soundhub Associate na Sinfónica de Londres e, no período 2013-2016, 
Compositor em Residência Doutoral na Guildhall School of Music 
& Drama e Royal Opera House, onde foi estreada a sua ópera 4.48 
Psychosis – que resultou num UK Theatre Award. Edmund Finnis é 
Compositor em Associação da London Contemporary Orchestra e tem 
desenvolvido uma relação com a London Sinfonietta que já incluiu a 
interpretação e gravação de várias encomendas. Recebeu um Paul 
Hamlyn Foundation Award for Artists em 2012 e foi Compositor 
Residente no Chelsea Music Festival 2013 em Nova Iorque. Conhecida 
pela ligação da sua música à ciência, Emily Howard conquistou a crítica 
com Magnetite, encomenda da Capital Europeia da Cultura Liverpool 
2008. Nesse ano recebeu o Prémio de Composição Paul Hamlyn. A 
música vocal e a orquestral têm especial relevância na sua obra, com 
estreias nos grandes palcos europeus – os BBC Proms 2016 incluíram o 
seu Concerto para orquestra Torus. Ganhou o British Composer Award 
2012. Daniel Kidane está hoje em residência na Sinfónica de Londres no 
âmbito do programa Soundhub. Recebeu um Prémio de Composição 
da Royal Philharmonic Society e a sua música é tocada no Reino Unido 
e noutros países. Está envolvido no projecto internacional que visa 
completar o Orgelbüchlein de J. S. Bach. 
O showcase é apresentado por Cathy Graham, actual Directora 
de Música do British Council em Londres.

The start of the British Year is an occasion to bring to Café Casa da 
Música, thanks to the British Council, four composers that have been 
recognized in recent decades as consistent young talents. Philip 
Venables’s music often addresses topics like violence and politics and 
has been presented in several countries. He was Soundhub Associate 
at the London Symphony Orchestra and Doctoral Resident Composer 
at the Guildhall School of Music & Drama and the Royal Opera House, 
in the period 2013-2016, where he premiered his opera 4.48 Psychosis 

– which granted him a UK Theater Award. Edmund Finnis is an 
Associate Composer of the London Contemporary Orchestra and has 
developed a close relationship with the London Sinfonietta resulting in 
the interpretation and recording of several commissioned works. He 
received a Paul Hamlyn Foundation Award for Artists in 2012 and was 
a Resident Composer at the Chelsea Music Festival 2013 in New York. 
Emily Howard, known for the connection of her music to science, 
conquered the critics with Magnetite, commissioned by the European 
Capital of Culture Liverpool 2008. That year she received the Paul 
Hamlyn prize for Composition. With premieres in major European halls 

– the BBC Proms featured her debut concert for orchestra: Torus –, 
Orchestral and Vocal music are of particular relevance in her work. 
Daniel Kidane is a resident at the London Symphony Orchestra under 
the Soundhub program. He received a Composition Award from the 
Royal Philharmonic Society and his music is regularly played in the UK 
and abroad. He is involved in a big international project which aims to 
complete J. S. Bach’s unfinished Orgelbüchlein manuscript.
The showcase is introduced by Cathy Graham, current Director of 
Music at British Council in London.

20 Sex/Fri · 19:00 Café

Showcase de 
compositores 
britânicos emily howard

Philip venables
edmund Finnis
daniel Kidane
Cathy Graham apresentação
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entrAdA livre

ANo BritâNico · GoD sAVE thE QuEEN!



orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da música
Baldur Brönnimann direcção musical 
Coro Casa da música
Paul hillier direcção musical 

John dowland Lachrimae
Sir harrison Birtwistle Earth Dances
Gustav holst Júpiter, da suite Os Planetas
thomas Arne Rule, Britannia! 
(com coro comunitário)

20 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Sagração 
Britânica
sinfónica Fora de série

Para inaugurar o Ano Britânico na programação da Casa da 
Música, o Coro e a Orquestra Sinfónica juntam-se num mesmo 
concerto para ilustrar três momentos áureos da composição em 
terras de Sua Majestade. Escritas para Ana da Dinamarca, rainha 
consorte da Escócia, Inglaterra e Irlanda, o conjunto de peças 
instrumentais Lachrimae, de John Dowland, foi publicado em 1604 
e é aqui apresentado numa versão vocal com textos de alguns dos 
maiores escritores da língua inglesa. Dowland foi uma das grandes 
referências para Sir Harrison Birtwistle, Compositor em Residência 
2017. Earth Dances já foi apelidada de Sagração da Primavera para 
o século XXI, sendo uma obra de sonoridades grandiosas e uma 
energia imparável, dedicada a Pierre Boulez. A suite Os Planetas, 
de Holst, é uma das mais célebres obras orquestrais da música do 
século XX, coroando, assim, este programa inaugural de um ano 
pleno de música extraordinária.
To inaugurate the British Year of Casa da Música, Coro Casa da Música 
and Orquestra Sinfónica perform together to illustrate three golden 
musical moments from Her Majesty’s land. Written for Anne of Denmark, 
Queen Consort of Scotland, England and Ireland, John Dowland’s set of 
instrumental pieces, Lachrimae, was released in 1604 and is presented 
here in a vocal version with texts by some of the greatest writers of 
the English language. Dowland was a great influence of Sir Harrison 
Birtwistle, Composer in Residence 2017. Earth Dances was once called 
the 21st Century’s Rite of Spring. A piece with grand sonorities and 
unstoppable energy, it is dedicated to Pierre Boulez.
Holst’s The Planets suite is one of the most celebrated orchestral works 
of the 20th century, thus closing this first programme in a year full of 
extraordinary music.

Portrait Harrison Birtwistle i

€ 16 · Premium € 18

Jantar+Concerto
€ 32 · Premium € 34
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

aPOiO POrtrait HarrisOn birtWistle

ANo BritâNico · GoD sAVE thE QuEEN!



21 Sáb/Sat 

radiesthetics 
Workshop
serviço Educativo · Formar na Digitópia*

dewi de vree e Patrizia ruthensteiner 
formadores
Curso realizado em parceria com a 
Sonoscopia Associação Cultural 

A intenção é explorar o mundo invisível à 
nossa volta com receptores de antena 
portáteis, a conceber no curso, capazes 
de detectar campos electromagnéticos 
e lhes atribuir sons electrónicos. Arte do 
som, escultura e electrónica combinam-

-se num processo de construção realizado 
em grupos de dois participantes. Cada 
dupla escolhe o design e materiais que 
desejar, o que conduzirá à criação de 
esculturas-antenas únicas em busca 
de sons escondidos.
The intention is to explore the invisible 
world around us with portable antenna 
receivers designed during the course in 
order to detect electromagnetic fields and 
assign electronic sounds to them. Sound 
art, sculpture and electronics are combined 
in a creative process carried out in pairs. 
Each pair chooses the design and materials 
they want to work with in the construction 
of these unique antennas-sculptures to 
search for hidden sounds.

11:00-13:00 e 14:30-17:30 sala de Ensaio 10

Ministrado em Inglês

21 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

to Be or not to Britten
serviço Educativo 
concertos para todos*

mário João Alves concepção 
e direcção artística 

No palco ensaia-se uma emissão de “É ou 
Noé?” dedicada ao compositor Benjamin 
Britten. No palco, o director (É) e o 
apresentador (Noé) preparam, com um 
grupo de vozes, um programa preenchido 
com música do célebre compositor. 
Mas a constante distracção de alguns dos 
cantores com os seus aparelhos 
electrónicos vai alterar o rumo normal do 
ensaio. É e Noé decidem tomar medidas. 
Tomando como modelo a Arca de Noé 
(história que o próprio Britten transformou 
numa belíssima ópera), o director (É) 
propõe a simulação de um dilúvio! Esse 
dilúvio há-de livrá-los daqueles 
omnipresentes aparelhos luminosos e 
todos serão salvos construindo uma barca 
comprada numa loja sueca. Até os animais 
também hão-de vir, aos pares. 
Passada a tormenta, há-de mandar-se um 
cuco em busca de terra firme. Encontrará? 

€ 15

*Cursos 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

21 Sáb/Sat · 16:30 Corredor nascente

Conferência 
“o impacto do 
Brexit na vida 
musical britânica”

A saída do Reino Unido da União Europeia e o consequente 
impacto nas relações culturais com os restantes 27 países 
poderá revelar-se o fim de uma era, motivando uma conferência 
que reúne personalidades de topo da vida cultural europeia. 
Sir Nicholas Kenyon é o Director do Barbican Centre e foi 
responsável pelos BBC Proms durante uma década; Cathy 
Graham é a actual Directora de Música do British Council em 
Londres; e Susanna Eastburn tem tido cargos de direcção 
nas mais relevantes instituições ligadas à nova música, como 
a Sound and Music e, no passado, o Festival de Huddersfield. 
A estas três figuras do panorama musical britânico junta-se 
Emmanuel Hondré, Director do Departamento de Concertos 
da Philharmonie de Paris. O musicólogo Tom Service modera o 
debate que se impõe num momento em que são mais as dúvidas 
do que as certezas sobre o futuro dos riquíssimos intercâmbios 
que têm moldado a vida musical da Europa ao longo de décadas.

Sir nicholas Kenyon 
Cathy Graham
emmanuel hondré 
Susanna eastburn
tom Service moderação

The United Kingdom’s departure from European Union and the 
consequent impact on its cultural relations with the remaining 27 
countries could prove to be the end of an era, prompting a conference 
with top personalities of European cultural life. Sir Nicholas Kenyon is 
the Director of the Barbican Center and was head of the BBC Proms 
for a decade; Cathy Graham is currently the Director of Music of the 
British Council in London; and Susanna Eastburn has held senior 
management positions in major music institutions such as Sound 
and Music and the Huddersfield Festival. Joining these figures of 
the British music panorama is Emmanuel Hondré, Director of the 
Concert Department of the Philharmonie de Paris. Tom Service, a 
musicologist, moderates the debate at a time when there are more 
doubts than certainties regarding the future of the rich cultural 
exchanges that have shaped Europe’s musical life for decades.
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On stage an edition of “É ou Noé?” is rehearsed. 
Dedicated to Benjamin Britten, the conductor 
(É), the presenter (Noé), and a group of singers 
prepare a concert filled with music by the 
celebrated composer.
But the singer’s constant distractions with their 
electronic devices will change the regular course 
of the rehearsal. É and Noé decide to take action.
Inspired by Noah’s Ark (a story that Britten 
himself transformed into a beautiful opera), the 
director (É) proposes the simulation of a flood! 
This flood will free them from those ubiquitous 
luminous devices, and everyone will be saved 
if they could just build the boat they purchased 
at a Swedish store. The animals will also come, 
two by two.

entrAdA livre
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Loja da Casa

no foyer da Casa da música, junto às bilheteiras, 
encontra-se a loja da Casa, onde pode adquirir 
artigos exclusivos inspirados na arquitectura 
do edifício, no projecto artístico e cultural ou, 
simplesmente, na música… Prolongue a memória 
da sua visita à Casa.

in the Casa da música foyer, next to the ticket 
offices, you can find the Casa Store where you 
can purchase exclusive articles inspired by the 
building’s architecture, the artistic and cultural 
project, or simply the music ... Prolong your 
memories of Casa da música.
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remix ensemble 
Casa da música
Peter rundel e Pedro neves 
direcção musical 
Juliet Fraser soprano

rebecca Saunders Skin, para soprano e 
ensemble (estreia em Portugal; encomenda 
da Casa da Música, Südwestdeutsche 
Rundfunk e Huddersfield Contemporary 
Music Festival)
Julian Anderson Van Gogh/Blue (estreia 
em Portugal; encomenda da Casa da 
Música, The Koussevitzsky Foundation 
e Wigmore Hall)
Sir harrison Birtwistle Theseus Game, 
para grande ensemble e dois maestros  
 (estreia em Portugal)

17:15 Corredor Poente 
Palestra pré-concerto por Daniel moreira

21 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

inglaterra hoje
ciclo Descobertas

Três das maiores figuras da música britânica dos nossos dias 
dão a conhecer em estreia nacional obras recentes dos seus 
catálogos, num concerto com dois maestros e a soprano inglesa 
Juliet Fraser. Cantora muito versátil, com sucesso internacional na 
interpretação de música antiga e contemporânea, Juliet dá voz à 
mais recente obra de Rebecca Saunders. Um conjunto de cartas 
onde Van Gogh descreve técnicas utilizadas nos seus quadros, 
referindo-se especialmente à escolha das cores, foram a base de 
inspiração para Julian Anderson criar um colorido sonoro a que 
chamou Van Gogh/Blue. As figuras mitológicas têm sido uma fonte 
de inspiração recorrente para Harrison Birtwistle. O mito de Teseu 
e do minotauro no labirinto de Creta deu origem a uma obra onde 
diversas linhas ritmicamente independentes entrelaçam melodias 
eternas entre os instrumentos, num jogo circular e labiríntico. 
Three of the greatest names of today’s British music present their 
recent works in a concert with two conductors and English soprano 
Juliet Fraser for the first time in Portugal. An extremely versatile 
singer, internationally acclaimed in the interpretation of early and 
contemporary music, Juliet will perform the most recent work of 
Rebecca Saunders. Julian Anderson’s colorful piece Van Gogh/Blue 
was inspired by a set of letters describing the artists techniques used in 
his paintings, referring especially to the choice of colors. Mythological 
figures have been a recurring source of inspiration for Harrison 
Birtwistle. The myth of Theseus and the Minotaur in the Labyrinth of 
Crete inspired a work where several rhythmically independent lines 
intertwine eternal melodies between the instruments in a circular, 
labyrinthine game.

Portrait Harrison Birtwistle ii

“Juliet Fraser deu contornos 
perfeitos às melodias…” 
–The Guardian

aPOiO POrtrait HarrisOn birtWistle

€ 13 · Premium € 15

Jantar+Concerto
€ 29,5 · Premium € 31,5
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

ANo BritâNico · GoD sAVE thE QuEEN!



Coro Casa da música
Paul hillier direcção musical 

John dunstable Salve scema sanctitatis
Anónimo Quatro hoquetus de Aleluia
John taverner In nomine, Kyrie Le Roy
thomas tallis O sacrum convivium
Sir harrison Birtwistle Three latin motets 
(estreia em Portugal)
thomas tallis O nata lux
John dowland Lachrimae (excertos)
John dunstable Veni sancte spiritus

22 dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

A vida das 
Palavras

A música em sintonia com a vida das palavras. A frase 
foi de William Byrd, apelidado de pai da música e o mais 
brilhante discípulo de Thomas Tallis, ilustrando bem a 
chamada época de ouro da música inglesa, a era dos 
grandes polifonistas como Taverner. No mesmo período, 
a música instrumental inglesa era representada ao mais 
alto nível nas criações de John Dowland, aqui presente 
numa surpreendente versão coral de Paul Hillier das suas 
célebres pavanas Lachrimae, com textos de grandes 
autores da língua inglesa. Todos estes nomes, mas muito 
particularmente o de Dowland, foram grandes referências 
para a obra de Sir Harrison Birtwistle, o nome mais 
conceituado da música inglesa da actualidade e Compositor 
em Residência na Casa da Música em 2017, de quem se 
apresentam Três motetos latinos em estreia nacional. 
Music in tune with the life of words. This phrase was enunciated 
by William Byrd, dubbed the “father of music” and the most 
brilliant disciple of Thomas Tallis, vividly illustrating the so-
called golden age of English music, the age of great polyphonists 
like Taverner. In the same period, English instrumental music 
was represented at the highest level in John Dowland’s 
creations, here presented in a surprising choral version of 
Lachrimae by Paul Hillier, with texts of major English-language 
authors. All these names, but particularly Dowland’s, were 
great references to the work of Sir Harrison Birtwistle, the 
most renowned name of English music today and Composer in 
Residence at Casa da Música in 2017. His Three latin motets will 
be presented in a national premiere.

Portrait Harrison Birtwistle iii

Mecenas Música cOral aPOiO POrtrait HarrisOn birtWistle

€ 12 · Premium € 14

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%

ANo BritâNico · GoD sAVE thE QuEEN!



24 ter/tue · 19:30 Sala 2

iris oja
Fim de tarde · música de câmara

22 dom/Sun

na Ponta dos dedos
serviço Educativo 
Workshops primeiros sons*

António miguel teixeira e Sofia nereida 
formadores

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.
The Lord of the Rings, with his dazzling jewels, is 
only happy when he’s singing, while Mrs. Pinkie 

– who is a bit of a nag – just wants everything 
organized. Together they lead this session 
that revolves around our fingertips and where 
contrasts make up the musical richness. The 
first melodies are discovered strolling up and 
down the keys.

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 > 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

€ 10

€ 27,5 Jantar+Concerto

€ 25

Cartão Amigo -25%
Promotor: Novagência

24 ter/tue · 21:30 Sala Suggia

Alceu valença – vivo! revivo!

Alceu valença voz
Paulo rafael guitarras
Cássio Cunha bateria
Fernando Barreto baixo
leonardo viola
César michiles flauta

Alceu Valença, artista brasileiro com mais de cinco 
milhões de discos vendidos e espectáculos esgotados 
por todo o mundo, está de regresso ao Porto. Em Vivo! 
Revivo! Alceu revisita as músicas que integram três 
dos seus discos de referência editados nos anos 70 
(Molhado de Suor, Vivo e Espelho Cristalino), incluindo 
temas de intervenção que ainda hoje mantêm um 
vigoroso carácter transgressor e visionário. 
Brazilian artist Alceu Valença who has performed in many 
sold-out shows and sold more than five million records 
worldwide is back in Porto. In Vivo! Revivo! Alceu revisits 
songs from his three landmark albums of the 1970’s (Molhado 
de Suor, Vivo and Espelho Cristalino), including protest 
songs which still possess and edgy, visionary character.

“Esta é distintamente uma voz 
bonita, com agudos cristalinos, 
boa dicção e expressividade 
inteligente.”

 –BBC Music Magazine

iris oja meio-soprano
luís duarte piano

modest mussorgski Cinco canções de juventude
dmitri Chostakovitch Cinco canções espanholas
Sergei rachmaninoff Sete canções 
Fernando lopes-Graça O menino da sua mãe

A meio-soprano Iris Oja, maestrina assistente do Coro Casa da Música, é um 
nome de referência nos coros profissionais de câmara do norte da Europa, 
tendo uma destacada carreira enquanto solista. Na sua discografia, destaca-

-se um disco a solo com canções de Rachmaninoff e Chostakovitch, gravado 
na companhia do aclamado pianista Roger Vignoles para a editora Harmonia 
Mundi. A esse repertório muito elogiado pela crítica da especialidade, Iris 
Oja junta canções de Mussorgski e uma das mais comoventes canções de 
Fernando Lopes-Graça, com poema de Fernando Pessoa, para o seu primeiro 
recital a solo na Casa da Música.
Mezzo-soprano Iris Oja, assistant conductor of Coro Casa da Música, is a big name 
in chamber choirs from northern Europe, with a distinguished soloist career. Her 
discography includes a solo album with songs by Rachmaninoff and Shostakovich 
recorded with the acclaimed pianist Roger Vignoles for Harmonia Mundi. Iris Oja 
combines songs by Mussorgsky and one of the most moving songs by Fernando Lopes-
Graça, with a poem by Fernando Pessoa, in her first solo recital at Casa da Música.

28 JAN 2017

26 Qui/thu · 22:00 Café

renato mont trio
World

27 Sex/Fri · 22:00 Café

Spicy noodles
pop/Electrónica

28 Sáb/Sat · 22:30 Café

edu mundo trio
música portuguesa

entrAdA livre



orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da música
david Angus direcção musical 
Paulo Barros flauta

João domingos Bomtempo Sinfonia nº 1
W. A. mozart Concerto para flauta nº 2, 
K. 314
–
W. A. mozart Sinfonia nº 41, Júpiter

27 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Planeta mozart
sinfónica série clássica

“Foi uma interpretação com 
realização musical por vezes 
incandescente. No seu 
coração esteve a direcção 
musical de David Angus…” 
–Daily Telegraph

Obras-primas de Mozart que coroaram o Classicismo, 
nomeadamente a grandiosa Sinfonia Júpiter que encerrou 
o fantástico percurso sinfónico do génio de Salzburgo, a 
par da Primeira Sinfonia de João Domingos Bomtempo, 
uma obra que abre o legado sinfónico português e foi 
considerada inovadora em Paris, aquando da sua estreia 
na Salle Olympique. A direcção musical está a cargo do 
britânico David Angus, especialista reconhecido no período 
Clássico e com grande experiência à frente da Filarmónica 
de Londres e dos London Mozart Players. É solista Paulo 
Barros, da Orquestra Sinfónica Casa da Música, um dos 
grandes flautistas da actualidade em Portugal.
Masterpieces by Mozart crowned the Classical era, notably the 
great Jupiter Symphony that ended the fantastic symphonic 
journey of the genius of Salzburg, along with Primeira Sinfonia of 
João Domingos Bomtempo, a work that opens the Portuguese 
symphonic legacy and was considered innovative in Paris on its 
debut at Salle Olympique. The British David Angus, a renowned 
specialist in the Classical period with great experience as 
head of the London Philharmonic Orchestra and the London 
Mozart Players, will be the conductor. Paulo Barros is a soloist 
in Orquestra Sinfónica Casa da Música and one of the great 
Portuguese flautists of our time.

€ 20 · Premium € 22

Jantar+Concerto
€ 35,5 · Premium € 37,5
Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%



28 Sáb/Sat 

vamos Cantar
serviço Educativo · Workshops música em Família*

Joana Araújo e tiago oliveira formadores

A cantar nos entendemos numa sessão 
descomplexada, sem  vergonha, feita para todas as 
vozes, grandes ou pequenas. Primeiro aquecemos, 
depois cantamos. E pelo meio rimos. Recorrendo 
a exercícios simples, aprende-se a colocar a voz 
e a respirar com a canção, em familiar descontracção.
Through singing we understand each other in this 
uninhibited session suitable for all voices, big or small. First 
we warm up, and then we sing, and we laugh in-between. 
Using simple exercises we learn how to breathe and use our 
voice in a relaxed familiar environment.

10:30 ou 14:30 sala de Ensaio 2 

28 Sáb/Sat · 15:00 Sala de ensaio 10

Workshop AmAei
A internacionalização da música portuguesa

Orador: nuno Saraiva (Director Executivo da 
Plataforma Why Portugal, Publisher, Editor e 
Consultor de Desenvolvimento Internacional de 
Carreiras Artísticas)
 
A terceira sessão do ciclo de workshops mensais 
promovidos pela Associação de Músicos Artistas 
e Editoras Independentes (AMAEI) em parceria 
com a Casa da Música aborda as questões 
relacionadas com a internacionalização da música 
feita em Portugal, nomeadamente dos passos a dar 
a quatro níveis: edição, distribuição, comunicação 
e digressões.
The third workshop cycle of the Associação de Músicos 
Artistas e Editoras Independentes (AMAEI) is promoted 
in partnership with Casa da Música and deals with 
matters related to music made in Portugal, mostly the 
improvement of four areas: editing, distribution, 
communication and touring.

28 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Alexander Stewart & isabella lundgren

€ 4

€ 15 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

€ 43,5 Jantar+Concerto

Cartão Amigo -25%

Promotor:  
Incubadora d’Artes

Reservas para ana@amaei.org até às 17:00 do dia 27 de Janeiro

Promotor: AMAEI

orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da música
david Angus direcção musical 
Concerto comentado por mário Azevedo

W. A. mozart Sinfonia nº 41, Júpiter

O filho de Mozart considerava que o final da Sinfonia em 
Dó maior, a última que o seu pai escreveu, era o maior 
triunfo jamais conquistado na composição instrumental. 
Por essa razão, o célebre empresário Salomon chamou-

-lhe Júpiter, homenageando a grandiosidade do Deus 
romano. Com os exemplos da Orquestra Sinfónica 
e a introdução guiada por Mário Azevedo seremos 
levados a conhecer o génio de Mozart e os segredos 
compositivos que tornaram esta sinfonia tão grandiosa 
e justamente célebre.
Mozart’s son believed that the end of the Symphony in C 
major, the last one that his father wrote, was the greatest 
triumph ever achieved in instrumental composition. For 
this reason, the celebrated businessman Salomon called it 
Jupiter, honouring the greatness of the Roman God. With the 
examples of Orquestra Sinfónica and the commentary by 
Mário Azevedo we will get to know the genius of Mozart and 
the compositional secrets that have made this symphony so 
magnificent and justly admired.

29 dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Sinfonia Júpiter    
sinfónica ao Domingo

PatrOcinadOr sinfónica
aO dOMingO cOntinente

€ 10

Cartão Continente: na compra de um bilhete para 
adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)
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Alexander Stewart já conquistou o público português com 
concertos que contam sempre com uma enorme energia e simpatia. 
Neste regresso a Portugal, apresenta o seu novo disco I Thought 
About You. Natural de Manchester e considerado um dos vocalistas 
mais talentosos da nova geração, apresenta arranjos inteligentes 
sobre alguns dos mais conhecidos standards do jazz, deixa a sua 
marca em grandes interpretações de clássicos da pop e acrescenta 
alguns originais. A jovem sueca Isabella Lundgren, uma voz 
promissora do jazz, regressa a Portugal após o enorme sucesso 
da sua participação no Concerto de Primavera Smooth FM, onde 
encantou o público com o seu carisma e voz poderosa.
Alexander Stewart has already conquered the Portuguese public with 
concerts that always rely on enormous energy and affinity. Alexander was 
born in Manchester and is considered one of the most talented vocalists of 
his generation. He returns to Portugal to present his new album I Thought 
About You, in which he includes intelligent arrangements of some of the 
best-known jazz standards, makes his mark on great interpretations of 
pop music classics and adds some original songs. The young Swedish 
singer Isabella Lundgren, a promising voice in jazz, returns to Portugal after 
the huge success of her participation in the Spring Concert Smooth FM, 
where she delighted the audience with her charisma and powerful voice.

32 JAN 2017



31 ter/tue · 19:30 Sala 2

Quarteto de Cordas de matosinhos
Fim de tarde · música de câmara

telmo marques Ilhas Afortunadas, para quarteto de cordas
Carlos Azevedo Brexit?, para quarteto de cordas
Sérgio Azevedo Popularuskia – 3 peças para quarteto de cordas 
michael tippett Quarteto de cordas nº 2, em Fá sustenido maior 

O compositor britânico Michael Tippett foi um dos nomes maiores 
da composição no século XX. Autor de cinco quartetos de cordas, 
escritos de forma regular ao longo do seu período criativo, 
alcançou um rigor de escrita herdeiro dos grandes quartetos de 
Beethoven. O seu segundo quarteto é conhecido pelo intenso 
lirismo e por ser recheado de ritmos dançantes. No seu primeiro 
concerto na Casa da Música em 2017, o Quarteto de Cordas de 
Matosinhos presta homenagem ao Ano Britânico da programação 
com esta fabulosa obra e dá continuidade à sua extraordinária 
missão em prol da música portuguesa com obras de Telmo 
Marques, Carlos Azevedo e Sérgio Azevedo, resultantes de 
encomendas da Câmara Municipal de Matosinhos e apresentadas 
em estreia nacional.
Michael Tippett was one of the greatest British composers of the twentieth 
century. Author of five string quartets that were written on a regular basis, 
throughout his creative period he achieved a rigour in his writing, heir to the 
great quartets of Beethoven. His second quartet is known for its intense 
lyricism and dancing rhythms. In its first concert at Casa da Música, in 2017, 
Quarteto de Cordas de Matosinhos pays tribute to the British Year with this 
fabulous work and continues the extraordinary mission of promoting 
Portuguese music with works by Telmo Marques, Carlos Azevedo and 
Sérgio Azevedo, national premieres that were the result of commissions 
from the Municipality of Matosinhos.

€ 10

€ 27,5 Jantar+Concerto

aPOiO

Desde o primeiro dia, o primeiro concerto, o BPI - Mecenas Principal da Casa da Música - apoia
a promoção, divulgação e projecção da música em Portugal e no estrangeiro. Desde 2005, ajudamos 
a fazer da Casa da Música a casa de todas as músicas, de todos os músicos e de todos os públicos.

MECENAS PRINCIPAL
DA CASA DA MÚSICA.
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29 dom/Sun

Alice no País das 
músicas 
serviço Educativo · primeiros concertos* 

Factor e! direcção artística e interpretação

Se tens sono, deixa-te dormir… e só então 
tudo irás descobrir. Nos sonhos, sabes 
como é, cais noutro mundo em pé. Neste 
há sons virados do avesso, enigmas por 
trás das músicas, instrumentos sem tino, 
ruidosos ou a piar fino. E há fantasia, com 
Alice em tua companhia.
If you are sleepy, let yourself fall asleep… and 
only then you can discover all. You know what 
dreams are like… you fall into another world 
but always on your feet. In this dream there are 
sounds turned inside out, riddles behind the 
songs and crazy instruments. There is always 
fantasy, wherever Alice may be.

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

€ 10 criança+adulto

€ 7,5 segundo acompanhante > 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.
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Solistas da Orquestra Barroca 
Casa da Música
Pedro Castro oboé e flauta
Andreia Carvalho oboé
José Rodrigues Gomes fagote e flauta
Fernando Miguel Jalôto cravo

11 Qua/Wed · 21:30 Auditório Fundação edP

música de Câmara no Salão árabe 
do Palácio da Bolsa

PrOMOtOr

François Couperin Sonate en trio, 
La Steinquerque
Louis-Antoine Dornel 6ème Suite - Livre 
de Simphonies 
François Couperin 6ème Prélude e 
Passacaille - 8ème Ordre - L’Art de toucher 
le Clavecin
Jacques-Martin Hotteterre “Le Romain” 
2ème Sonate en trio, op.3
–
Joseph Bodin de Boismortier 5ème Sonate 
en trio, op.37
Anne-Danican Philidor Sonate pour la flûte 
à bec - 1er Livre de Pièces
Michel de La Barre 1ère Suite de Pièces en trio 

Seg/mon · 17:30-19:15 Auditório Fundação edP

Curso livre de história da música

€ 20 Módulos individuais de duas sessões

€ 28 Módulos individuais de três sessões
€ 35 Módulos individuais de quatro sessões
€ 90 Curso na totalidade

1º MóDuLO
Paulo Ferreira de Castro
09, 16 e 23 Jan
Cinco Mestres Britânicos. 
À volta de Elgar, Vaughan Williams, 
Holst, Delius e Britten

 
2º MóDuLO
Daniel Moreira
30 Jan · 06, 13 e 20 Fev
Música e emoções

3º MóDuLO
João Silva
06, 13 e 20 Mar
Shakespeare e a música

4º MóDuLO
Rui Pereira
27 Mar · 03 e 10 Abr
Poemas sinfónicos, ou a arte 
de contar histórias

5º MóDuLO
Fernando Miguel Jalôto
16 e 23 Out
A retórica do Barroco



No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa da Música 
oferece-lhe uma vista inspiradora da cidade. A sala, ampla e 
sofisticada, concilia um ambiente propício ao convívio e ao 
prazer de uma óptima refeição. O nosso Chef, Artur Gomes, 
propõe uma cozinha de estilo muito próprio que combina 
simplicidade, imaginação e requinte. O Restaurante oferece 
vários tipos de menu e uma carta onde poderá encontrar 
pratos premiados em concursos nacionais de gastronomia. 
Com uma capacidade máxima de 250 pessoas, a flexibilidade 
e singularidade do Restaurante Casa da Música permitem 
ainda a realização de eventos particulares e corporativos.

JAntAr+ConCerto · dinner+ConCert
O bilhete conjunto jantar+concerto é a forma mais  
cómoda e acessível de jantar e assistir a um espectáculo 
na Casa da Música. Consulte, ao longo desta agenda, os 
concertos associados a jantares e reserve já o seu lugar.
The joint dinner+concert ticket is the most convenient 
and  affordable way to dine and attend a performance 
at Casa da Música. See throughout the agenda the 
concerts that are associated to dinner reservations 
and book your place.

FAdo À meSA · FAdo At the tABle
Com uma frequência bimestral, o Restaurante Casa 
da Música torna-se uma verdadeira Casa de Fados, 
em que o fado é “servido à mesa” por intérpretes de 
eleição, honrando a nossa melhor tradição, mas também 
a contemporaneidade da canção portuguesa por 
excelência. São noites perfeitas que celebram a alma, a 
gastronomia e a música que é património da humanidade.
Every two months the Casa da Música restaurant becomes 
a true House of Fado. Fado is “served” by performers who 
honor our fine traditions and the timeless nature of the 
Portuguese song. Food, music and heritage are celebrations 
of the soul on these perfect evenings.

Sessões programadas: Fev, Mar, Mai, Jul, Set, Out e Nov

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 · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

Para mais informações consulte
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

ProvA de vinhoS · Wine tAStinG
17 Jan Ter/Tue · 18:30

Prova+Jantar
Prova de vinhos da Barão de Vilar, 
apresentados pelo Engº Álvaro van Zeller 

Porto Maynard's colheita branco 2007
Barão de Vilar Grande Reserva Tinto 2012

€25 (inclui jantar depois da prova)

On the top floor of the building, with an inspirational view 
of the city sits Restaurant Casa da Música. The ample, 
sophisticated room is ideal for a great meal in good 
company. Artur Gomes, our Chef, has a style very much of 
his own wich combines simplicity, imagination and class. 
There are different styles of menu available with several 
national prize winning dishes. With a capacity of 250 
people, the unique flexibility of Restaurant Casa da Música 
can also cater for private and corporate functions.



As visitas guiadas são uma óptima forma de 
conhecer a Casa da Música nas suas várias 
vertentes. Durante cerca de uma hora, um guia 
descreve o edifício projectado pelo holandês 
Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as 
funcionalidades e a programação artística. Entre 
as opções de visita disponíveis há as regulares, 
com uma periodicidade diária, as especificamente 
concebidas para grupos, em vários idiomas, e 
as técnicas, que permitem um acesso directo 
aos bastidores da Casa da Música, envolvendo o 
visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação 
dos concertos. 

€ 7,5 Pessoa · Person
(Entrada livre para crianças com menos de 
12 anos desde que acompanhadas por um 
adulto com bilhete · Free entry for children under 
12 accompanied by a ticket-holding adult)

Regulares · Daily
11:00, 16:00 (português e inglês  
portuguese and english)

Visitas com marcação · Prior booking
Grupos a partir de 15 pessoas com horário a fixar 
previamente (Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, 
Italiano e Português) · Groups from 15 people with 
prior booking (English, French, German, Spanish, 
Italian and Portuguese)

Quanto melhor a pergunta. Melhor a resposta. Melhor trabalha o Mundo.
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Saiba como a EY está a ajudar organizações globais a desenhar 
e a executar estratégias que levam a um crescimento acelerado 
e sustentado. ey.com/advisory #BetterQuestions

Crescimento
 acelerado?
Crescimento
 sustentado?

Mecenas das visitas guiadas

visitas Guiadas
Guided tours

Guided tours are an excellent way to discover 
the many faces of the Casa da Música. For 
around an hour, a guide describes the building 
designed by Rem Koolhaas, and explains 
the architecture, functionalities and events 
schedule. The tour options include regular 
tours held daily, those designed specifically 
for groups, in various different languages, and 
technical tours, which allow direct behind-the-
scenes access at Casa da Música, involving 
visitors in the day-to-day dynamics of 
preparing the concerts. 



informações Gerais

Conselho de Fundadores
A casa da música é membro de

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música

Bilheteira online

www.casadamusica.com

Lojas Worten

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 

dia até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.

aos seus portadores é indispensável a 

apresentação de documentos comprovativos 

aquando da sua admissão aos espectáculos. 

os descontos não são cumulativos.

*aplicáveis a todos os concertos promovidos 

pela Casa da Música, não abrangendo os de 

promotores externos.

REMIx, CoRo, CICLo PIaNo E SINFóNICa 

(ExCEPTo SINFóNICa ao DoMIGo)

Cliente BPI – 20%

Jovem = < 25 anos – 50%

Professores e estudantes de música – 50%

Sénior > = 65 anos – 15%

 

CICLo Jazz

Cliente BPI – 20%

Jovem =< 25 anos – 15%

Sénior >= 65 anos – 15%

 

SINFóNICa ao DoMINGo

Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 

adulto, oferta de 2 entradas para menores 

de 18 anos

 

TERçaS FIM DE TaRDE 

E BaNDa SINFóNICa PoRTuGuESa

Não se aplicam descontos

 

CaRTão aMIGo

Desconto de 25% em concertos com preço 

superior a € 10

os descontos acima mencionados são 

aplicados em concertos com preço superior 

a € 10

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem 

efectuadas nos 7 dias que antecedem o 

evento, manter ‑se ‑ão até 48 horas antes 

do mesmo.

VISITAS GUIADAS
DIaRIaMENTE

Português 11:00 e 16:00

Inglês 11:00 e 16:00 

€ 7,5 por pessoa (Entrada livre para crianças 

até aos 12 anos desde que acompanhadas por 

um adulto com bilhete)

 

Visitas com marcação (grupos)

Grupos a partir de 15 pessoas com horário 

a fixar especificamente.

Reservas + 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
EDIFÍCIo E BILHETEIRa

Segunda a Sábado: 09:30–19:00

Domingo e Feriados: 09:30–18:00

LoJa

Segunda a Sábado: 10:00–19:00

Domingo e Feriados: 10:00–18:00

Dias de Espectáculo: 

Edifício aberto até ao final do espectáculo, 

bilheteira e loja abertas até meia hora após 

o seu início.

 

RESTauRaNTE

Seg a Qui 12:30–15:00 e 19:30–23:00

Sex a Sáb 12:30–15:00 e 19:30–00:00

Domingos · Sundays

Encerrado, excepto em vésperas de feriado

Closed, except if the next day is a bank holiday

Feriados · Bank Holidays

Encerrado, excepto Sextas e Sábados

Closed, except Fridays and Saturdays

www.casadamusica.com/restaurante  

Reservas 220 107 160

CaFÉ

Seg a Dom 09:00–24:00

 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
BILHETES PRÉ ‑PaGoS

Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido 

para um período máximo de estacionamento 

de 3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e as 

01:00. o bilhete de evento fica disponível 90 

minutos antes e até 15 minutos depois do início 

do concerto.

DESCoNToS RESTauRaNTE

Desconto Restaurante almoço: € 0,60, válido 

para o período de estacionamento entre as 

12:30 e as 15:30.

Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido 

para o período de estacionamento entre as 

19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
os espectáculos começam impreterivelmente 

à hora marcada. uma vez iniciados, não 

será permitida a entrada na sala, excepto no 

intervalo ou quando o programa o permitir.

 

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados 

nesta agenda poderão estar sujeitos 

a alterações.

 

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 

envie um e ‑mail para:  info@casadamusica.com

—

Fundação Casa da Música

av. da Boavista, 604 – 610

4149‑071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket office

www.casadamusica.com

Worten Shops 

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert 

up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
REMIx, CoRo, PIaNo SERIES 

aND SYMPHoNY oRCHESTRa 

(ExCEPT SYMPHoNIC oN SuNDaYS)

BPI Client – 20%

< 25 Years – 50%

Teachers and music students – 50%

> 65 Years – 15%

 

Jazz SERIES

BPI Client – 20%

< 25 Years – 15%

>65 Years – 15%

 

 SYMPHoNIC oN SuNDaYS

Continente Card: in the purchase of an adult 

ticket, we offer 2 tickets for children under 

18 years 

 

TuESDaY EVENNING aND 

BaNDa SINFóNICa PoRTuGuESa

No discounts applicable

 

FRIEND CaRD

25% discount in concerts over € 10

all of the discounts above are applicable in 

concerts over € 10

 

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 

7 days preceding the concert are valid until 

48 hours before the concert.

GUIDED TOURS
DaILY

Portuguese 11:00/16:00

English 11:00/16:00

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

to age 12, when accompanied by an adult 

with ticket)

Booked visits (groups)

over 15 people at pre ‑arranged times

Booking

+ 351 220 120 210

visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
BuILDING aND TICKET oFFICE 

Monday to Saturday: 09:30‑19:00 

Sunday and holidays: 09:30‑18:00

SHoP

Monday to Saturday: 10:00‑19:00 

Sunday and holidays: 10:00‑18:00

Performance Days: Building open until end of 

performance, ticket office and shop open until 

30 minutes after its beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on 

this brochure may be subject to change

If you wish to be included on our mailing 

list, please send an e ‑mail to: 

info@casadamusica.com

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 

Como chegar?
how to get here?

organize a sua visita

CARRO · CAR
Coordenadas:
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

METRO · SUBWAY     

AUTOCARRO · BUS
STCP – 201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502, 503, 504, 507, 601, 
803, 902, 903 e 2M

CP - COMBÓIOS DE PORTUGAL · TRAIN 
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F R A N CO S

C A R O L I N A
M I C H A E L I S

L A PA

FA R I A
G U I M A R Ã E S

C ASA  DA 
M Ú S I C A



aPOiO instituciOnal

Mecenas ciclO PianO
fundaÇÃO edP

PatrOcÍniO verÃO na casa 
suPer bOck

Mecenas PrinciPal casa da Música Mecenas Orquestra sinfónica
dO POrtO casa da Música

Mecenas visitas guiadasMecenas PréMiO
nOvOs talentOs ageas

Mecenas dOs 
PrOgraMas de sala

ParceirO dO serviÇO educativO

fundação
energia

Mecenas ciclO deutscHe bankMecenas Música cOral

Seguros

inFormAÇÕeS · inFormAtionS

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

VisitAs GuiADAs GuiDED tours
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

loJA shop
(+351) 220 120 228

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

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

PatrOcinadOres anO britânicO aPOiO anO britânicO


