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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO

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

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO · OPENNING HOURS
BILHETEIRA
Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo

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

COMO CHEGAR · HOW TO GET HERE
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F
AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,  
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

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



ETERNO FEMININO
FEMALE  ETERNITY

O regresso dos agrupamentos residentes no final do Verão faz-se em plena estrada, com 
um conjunto de concertos que leva as Orquestras Sinfónica e Barroca a várias cidades de 
norte a sul do país. Orquestra no Património é a maior digressão nacional já realizada pelos 
agrupamentos residentes da Casa da Música, em que se incluem, como habitualmente, os 
grandes concertos na Avenida dos Aliados. Depois, a segunda metade do mês traz Música 
no Feminino. Dando palco a mais de vinte compositoras, desde o séc. XII com Hildegard 
von Bingen até ao séc. XXI com Sofia Gubaidulina, Kaija Saariaho, Unsuk Chin, Rebecca 
Saunders ou as portuguesas Clotilde Rosa e Ângela da Ponte, neste festival todos os cinco 
agrupamentos residentes são dirigidos por maestrinas e as solistas são mulheres. Mas 
são artistas que, antes de mais, visitam a Casa da Música pela sua enorme relevância no 
panorama mundial. A Sinfónica é dirigida por Joana Carneiro, a maestrina portuguesa 
de maior projecção internacional; o Coro, a Barroca e o Remix Ensemble contam com a 
direcção de grandes especialistas nos repertórios coral, barroco e contemporâneo – Sofi 
Jeannin, Amandine Beyer e Sian Edwards. E é neste festival que se enquadram também 
o concerto em nome próprio do Coro Infantil, dirigido pela sua titular Raquel Couto, e um 
outro concerto dedicado à música electrónica pela Worten Digitópia, a plataforma artística 
da Casa da Música reservada à criação musical em suporte tecnológico. A Integral das 
Sinfonias de Tchaikovski prossegue com a Quarta Sinfonia, na interpretação do maestro 
venezuelano Carlos Izcaray. Venha descobrir os segredos por detrás desta obra emocio-
nante no concerto comentado de domingo. E a pensar nos mais novos, outro regresso 
a assinalar é o das oficinas para bebés e crianças até aos 6 anos. Além dos concertos 
gratuitos na Esplanada e no Café, onde se apresentam alguns dos mais interessantes 
projectos do momento, não perca ainda o regresso do cantautor espanhol Patxi Andión e o 
aguardado concerto de Tim Bernardes, premiado músico brasileiro que tem conquistado 
um público fiel dos dois lados do Atlântico.

The return of the in-house ensembles in the end of the summer happens on the road, with a set 
of concerts that takes Orquestra Sinfónica and Orquestra Barroca to various cities throughout 
the country. Orquestra no Património is the largest national tour ever performed by the in-house 
ensembles of Casa da Música, which includes, as usual, the concerts at Avenida dos Aliados, 
Porto. The second half of the month brings us Música no Feminino. Highlighting the work of over 
twenty female composers, from the XII century with Hildegard von Bingen to the XXI century with 
Sofia Gubaidulina, Kaija Saariaho, Unsuk Chin, Rebecca Saunders and the Portuguese compos-
ers Clotilde Rosa and Ângela da Ponte, all in-house ensembles are directed by female conduc-
tors an soloists in this festival. But these artists visit Casa da Música mainly due to its enormous 
international relevance. Orquestra Sinfónica is conducted by Joana Carneiro, the most 
internationally prominent Portuguese conductor; Coro Casa da Música, Orquestra Barroca and 
Remix Ensemble are conducted by leading specialists in the choral, baroque and contemporary 
repertoires – Sofi Jeannin, Amandine Beyer and Sian Edwards. This festival also includes the 
concert of Coro Infantil, directed by its principal conductor Raquel Couto, and another concert 
dedicated to electronic music by Worten Digitópia, Casa da Música’s artistic platform for creat-
ing music through technology. Tchaikovsky’s Complete Symphonies continues with the Fourth 
Symphony, performed by the Venezuelan conductor Carlos Izcaray. Discover the secrets behind 
this exciting work at Sunday's commented concert. And for the younger ones, the workshops for 
babies and children up to 6 years old is also back. Don’t miss the free concerts at Esplanada and 
Café Casa da Música, featuring some of the most exciting projects of the moment, the return of 
Spanish singer Patxi Andión or the long-awaited concert by Tim Bernardes, an award-winning 
Brazilian musician with a loyal set of followers both sides of the Atlantic.

8 SETEMBRO 2019 EDITORIAL
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CO-PRODUÇÃO

12 SETEMBRO 2019

05 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

ORQUESTRA XXI

Dinis Sousa direcção musical 
Pavel Gomziakov violoncelo

Ana Seara Tua Lágrima em Mim
Dmitri Chostakovitch Concerto para 
violoncelo e orquestra nº 1
-
Johannes Brahms Sinfonia nº 4

Fundada em 2013, a Orquestra XXI reúne 
jovens músicos portugueses residentes 
no estrangeiro com o duplo objectivo de 
manter uma forte ligação entre estes jovens 
e o seu país de origem e de levar momentos 
musicais de excelência a um público o mais 
diversificado possível. Venceu o prémio 
FAZ-IOP 2013 e recebeu o Alto Patrocínio 
da Presidência da República, e todos os 
anos presenteia o público da Casa da 
Música com um concerto memorável.
Founded in 2013, Orquestra XXI is a project that 
brings together young Portuguese musicians 
living abroad with the twofold objective of 
keeping a strong link between them and their 
native country, and providing outstanding 
musical moments to the most diverse audi-
ences. Orquestra XXI won the FAZ-IOP 2013 
Award and received the High Patronage from 
the President of the Republic of Portugal, and 
every year offers a memorable concert to the 
audience of Casa da Música.

1ª Plateia € 16 · 2ª Plateia € 14 · 3ª Plateia € 12
-
Cartão Amigo 25%

05SET
22:00 ENTRADA LIVRE

PRAÇADO
GIRALDO
ÉVORA

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” 
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e 
cordas, RV 562a  

A Praça do Giraldo homenageia Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, e foi testemu-
nha de diversos momentos importantes da História de Portugal – da execução 
de D. Fernando, Duque de Bragança, em 1483, aos acesos debates sobre a 
reforma agrária na década de 70. A Orquestra Barroca Casa da Música e o 
aclamado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky estreiam-se na 
praça mais icónica de Évora apresentando música de dança francesa, a céle-
bre Música Aquática de Händel e melodias contagiantes de Vivaldi.
Praça do Giraldo honors Geraldo Geraldes, the No-Fear, and witnessed several 
important moments in Portugal’s history – from the execution of Fernando, Duke of 
Bragança, in 1483, to the heated debates on agrarian reform in the 70’s. Orquestra 
Barroca Casa da Música and the acclaimed conductor, violinist and countertenor 
Dmitry Sinkovsky debut in the most iconic square of Évora featuring French dance 
music, Handel’s celebrated Water Music and infectious Vivaldi melodies.

APOIO INSTITUCIONAL



AVENIDA
DOSALIADOS

06SET
22:00 ENTRADA LIVRE 

CO-PRODUÇÃO

14 SETEMBRO 2019

05 Qui/Thu · 22:00 Esplanada

ROZALÉN
SUPER BOCK UNLOCK

Rozalén é uma das principais cantoras/
compositoras de língua espanhola da 
actualidade. Com três trabalhos produzi-
dos por Ismael Guijarro, cativou de igual 
modo o público e a crítica e já arrecadou 
dois discos de platina, entre outras distin-
ções. Tem actuado nos maiores festivais 
de música do seu país e é uma importante 
activista social – em palco faz-se sempre 
acompanhar de Beatriz Romero, intérprete 
de língua gestual, para que o seu espec-
táculo seja inclusivo e acessível a todos. 
O seu disco Cuando el río suena…, do final 
de 2017, foi número 1 na lista de vendas 
espanholas e é disco de platina, com duas 
nomeações para o Grammy Latino.
Rozalén is one of today’s most prominent 
Spanish-language singers/songwriters. With 
three albums produced by Ismael Guijarro, she 
captivates audiences and critics alike and has 
already won two platinum albums, among other 
accolades. She has performed in the top music 
festivals of her country and is an important 
social activist – on stage she is always accom-
panied by Beatriz Romero, a sign language 
interpreter, so that her show is inclusive and 
accessible to everyone. Her album Cuando el 
río suena..., from late 2017, was number 1 on the 
Spanish charts and went platinum, with two 
nominations for the Latin Grammys.

Entrada Livre

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” 
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e 
cordas, RV 562a  
 
Depois do sucesso que foi a sua estreia na Avenida dos Aliados em 2018, a 
Orquestra Barroca regressa acompanhada mais uma vez pelo aclamado 
maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com 
uma sinfonia de dança de Rebel, um estilo inventado por este compositor do 
Barroco francês, que foi figura proeminente das cortes de Luís XIV e Luís XV. 
O ambiente festivo está presente na Música Aquática de Händel, escrita para 
acompanhar o séquito real britânico em excursão pelo Rio Tâmisa. Depois 
de França e Inglaterra, esta viagem mágica termina em Itália com melodias 
contagiantes de Vivaldi, numa obra que dá protagonismo a vários instrumentos 
de sopro e aos tímpanos.   
After a brilliant debut at Avenida dos Aliados in 2018, Orquestra Barroca returns, 
accompanied once again by the acclaimed conductor, violinist and countertenor 
Dmitry Sinkovsky. The evening begins with a dance symphony by Rebel, a style 
invented by this French Baroque composer who was a prominent figure in the courts 
of Louis XIV and Louis XV. The festive atmosphere is evident in Handel’s Water Music, 
which was written to accompany the royal British entourage on an excursion across 
the River Thames. After France and England, this magical journey ends in Italy with 
contagious melodies by Vivaldi, in a work that highlights several wind instruments and 
the timpani.

MECENAS CONCERTOS  
METROPOLITANOS

CO-PRODUÇÃOPATROCINADOR
SUPERBOCK UNLOCK



07SET
22:00 ENTRADA LIVRE

DOCERCO
MAFRA

JARDIM

APOIO INSTITUCIONAL

16 SETEMBRO 2019

06 Sex/Fri · 22:00 Esplanada

TERRA LIVRE
SUPER BOCK UNLOCK

Um colectivo de artistas a tecer uma nova 
vivência, a co-criar com consciência. 
Banda-semente, banda-raiz, banda-fruto. 
Canções que expressam a vontade de ser 
um com a Terra. Inspirados pelos ciclos 
naturais, o seu espectáculo é um momento 
de harmonia, que partilha o amor pelas 
diferentes culturas do mundo. Terra Livre é 
também o nome de um terreno na mágica 
montanha de Sintra. Foi em conjunto que 
os elementos do colectivo chegaram a 
esta Terra e ao longo dos anos a foram 
transformando num laboratório prático de 
agricultura sustentável, eco-construção, de 
criação e música, à volta do Fogo sagrado. 
A sua música ergue-se a partir da experiên-
cia directa de viver na Natureza.
A group of artists weaving a new experience, 
consciously co-creating. Seed-band, root-
band, fruit-band. Songs that express the will 
to be one with the Earth. Inspired by natural 
cycles, this band’s live performances are 
moments of harmony and love for the different 
cultures of the world. Terra Livre is also the 
name of a place on the magical mountain of 
Sintra. The elements of this group arrived 
together on this Terra and over the years they 
transformed it into a practical laboratory of 
sustainable agriculture, eco-construction, 
creation and music, around a sacred Fire. Their 
music results from the direct experience of 
living in Nature.

Entrada Livre

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” 
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e 
cordas, RV 562a  
 
Com espelhos de água, caminhos largos e árvores frondosas, o Jardim do 
Cerco é um local de paragem obrigatória para quem visita Mafra. Inspirado em 
Versalhes, faz a transição perfeita entre a vastidão murada da Tapada Real 
e a monumentalidade do Palácio Nacional de Mafra. É neste cenário inspira-
dor que se apresenta a Orquestra Barroca Casa da Música com o aclamado 
maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma 
sinfonia de dança de Rebel, figura proeminente das cortes de Luís XIV e Luís 
XV, inclui a célebre Música Aquática de Händel e termina em Itália com melo-
dias contagiantes de Vivaldi.
With water mirrors, wide paths and leafy trees, Jardim do Cerco is a must-stop for 
those visiting Mafra. Inspired by Versailles, it makes the perfect transition between 
the walled vastness of Tapada Real and the monumentality of Mafra National 
Palace. It is in this inspiring scenario that Orquestra Barroca Casa da Música 
presents itself with the acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry 
Sinkovsky. The night begins with dance symphony by Rebel, a prominent figure from 
the courts of Louis XIV and Louis XV, includes Handel’s famous Water Music and 
ends in Italy with infectious Vivaldi melodies.

CO-PRODUÇÃO



CO-PRODUÇÃO

18

07 Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

LABAQ
SUPER BOCK UNLOCK

Existem intimidades que passam por cima 
da carne, como um laser translúcido que 
toca directamente o osso. LaBaq conse-
gue esse efeito com as suas canções: é e 
não é, ao mesmo tempo, cantautora, ícone 
do pop alternativo, exploradora pop, uma 
compositora tão perto do indie-folk como 
dos sons electrónicos. É um dos nomes 
mais mencionados quando se fala da 
actual música pop alternativa no Brasil, e 
vem apresentar o seu novo álbum, Lux. Em 
digressão pelos circuitos europeus e sul-
-americanos da música independente, em 
2018 Labaq foi seleccionada para actuar no 
aclamado SXSW (Austin/Texas/EUA) e no 
espectáculo de abertura da WOMEX, nas 
Ilhas Canárias.
Some intimacies touch the flesh and cut directly 
into the bone, like a translucent laser. LaBaq 
has this effect with her songs: she is and isn’t, at 
the same time, singer-songwriter, alternative 
pop icon, pop explorer, a songwriter that is as 
close to indie-folk as she is to electronic sounds. 
She is one of the most talked-about names in 
current alternative pop music in Brazil, and is 
coming to Casa da Música to present her new 
album, Lux. She is touring the European and 
South American circuits of independent music 
and was selected to perform in the acclaimed 
SXSW (Austin/Texas/USA) and WOMEX’s 
opening show in the Canary Islands in 2018.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership

O tradicional concerto da Orquestra Sinfónica na Avenida dos Aliados 
representa uma das noites mais festivas da programação. Como não poderia 
deixar de ser, a música de dança é a principal convidada e chega até nós nas 
mais variadas formas e proveniências geográficas. A utilização dos tamborins, 
címbalos e triângulo no Carnaval Romano de Berlioz remete-nos para uma 
festa popular, enquanto Ponchielli nos transporta para um baile elegante onde 
uma valsa passa por ambientes variados. Do outro lado do oceano chega-nos 
a música do mais famoso bandoneonista da história e grande figura da música 
argentina, Astor Piazzolla, e ainda a partitura de Mason Bates que funde uma 
escrita orquestral inovadora com os ritmos da electrónica e do techno. 
The traditional concert of Orquestra Sinfónica at Avenida dos Aliados represents 
one of the most festive nights of the season. Dance music is, of course, the main guest 
and comes to us in the most varied forms and geographical origins. The use of the 
tambourines, the cymbals and the triangle in the Roman Carnival of Berlioz reminds us 
of a popular celebration, while Ponchielli transports us to an elegant ball where a waltz 
passes through various environments. The music of Astor Piazzolla, the most famous 
bandoneon player in history and an important figure of Argentine music, arrives from 
across the ocean, as well as the score of Mason Bates that combines an innovative 
orchestral writing with the rhythms of electronics and techno.

SETEMBRO 2019

AVENIDA
DOSALIADOS

SET
22:00 ENTRADA LIVRE 

MECENAS CONCERTOS  
METROPOLITANOS

CO-PRODUÇÃOPATROCINADOR
SUPERBOCK UNLOCK
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08 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

ORQUESTRA 
PORTUGUESA DE 

GUITARRAS E BANDOLINS

Helder Magalhães direcção musical 
Horácio Ferreira clarinete
Grupo Coral dos Professores do Porto
Coro da Casa do Pessoal da RTP – 
“Os Afónicos”
Orfeão de Rio Tinto
Orfeão Portuscale BPI
Coro Ars Vocalis
Coral São Francisco
Coro Sol Maior

Yasuo Kuhawara Canção do Outono 
Japonês 
Takashi Kubota Tanz Suite nº 2
Vincent Beer-Demander Serenata Erótica
Luís Carvalho Concerto para clarinete solo 
e orquestra de plectro
(estreia mundial)
Fernando C. Lapa Folias e Polifonias 
(estreia mundial)

Fundada em 2010, a Orquestra Portuguesa 
de Guitarras e Bandolins tem dinamizado 
e difundido a música para plectro, apre-
sentando repertório original e tendo já 
estreado inúmeras obras de compositores 
nacionais e internacionais. Além de duas 
estreias mundiais que estendem e diver-
sificam o repertório escrito para este tipo 
de formação, a orquestra revisita composi-
ções de figuras contemporâneas que têm 
desenvolvido já um sólido percurso. 
Founded in 2010, Orquestra Portuguesa de 
Guitarras e Bandolins (Guitars and Mandolins 
Portuguese Orchestra) dynamizes and 
promotes the music for plectrum, presenting 
original repertoire and premiering numerous 
works by national and international composers. 
In addition to two world premieres that extend 
and diversify the repertoire written for this type 
of formation, the orchestra revisits compositions 
by contemporary figures with a solid career.

08SET
21:30 ENTRADA LIVRE

BRAGA
PRAÇADO
MUNICÍPIO

A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com mais um 
concerto ao ar livre, na Praça do Município de Braga, perante 
alguns dos edifícios mais emblemáticos da arquitectura braca-
rense – como a Câmara Municipal e a fachada da Biblioteca da 
Universidade. A música de dança é a principal convidada deste 
concerto. A utilização da percussão no Carnaval Romano de 
Berlioz remete para uma festa popular, enquanto Ponchielli nos 
transporta para um baile elegante onde uma valsa passa por 
ambientes variados. Do outro lado do oceano chega a música do 
mais famoso bandoneonista da história e grande figura da música 
argentina, Astor Piazzolla, e ainda a partitura de Mason Bates que 
funde uma escrita orquestral inovadora com os ritmos da elec-
trónica e do techno. 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música departs from the summer 
with another open-air concert at Braga’s Praça do Município, facing some 
of the most emblematic buildings in local architecture – such as the City 
Hall and the University Library façade. Dance music is the main guest 
of this concert. The use of percussion in the Roman Carnival by Berlioz 
refers to a popular party, while Ponchielli transports us to an elegant ball 
where a waltz passes through varied environments. Across the ocean 
comes the music of the most famous bandoneonist in history and great 
figure of Argentine music, Astor Piazzolla, and also the score of Mason 
Bates that fuses an innovative orchestral writing with the rhythms of 
electronics and techno.

SETEMBRO 2019

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership

APOIO INSTITUCIONAL

CO-PRODUÇÃO

€ 10
-
Cartão Amigo 25%



CO-PRODUÇÃO22 SETEMBRO 2019

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” 
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e 
cordas, RV 562a  
 
A Orquestra Barroca estreia-se no Algarve perante um dos edifícios mais 
icónicos da cidade de Faro. A construção da Sé Catedral foi iniciada no século 
XIII e agrega os estilos gótico, maneirista e barroco. É neste cenário inspirador 
que o aclamado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky dirige um 
programa apelativo que inclui uma sinfonia de dança de Rebel, figura proemi-
nente das cortes de Luís XIV e Luís XV, a festiva Música Aquática de Händel 
e melodias contagiantes de Vivaldi, cumprindo uma viagem barroca entre 
França, Inglaterra e Itália.
Orquestra Barroca Casa da Música debuts in Algarve before one of the most iconic 
buildings in the city of Faro. The construction of the Cathedral began in the 13th 
century and adds Gothic, Mannerist and Baroque styles. It is in this inspiring setting 
that acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky runs an 
appealing programme that includes a dance symphony by Rebel, prominent figure 
from the courts of Louis XIV and Louis XV, Handel’s festive Water Music and infectious 
melodies of Vivaldi, completing a Baroque journey between France, England and Italy.

09 Seg/Mon · 21:00 Sala 2

CONCERTO ESCOLAR
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

A Academia de Música de Costa Cabral 
assinala a abertura do ano lectivo 
2019/2020 com a actuação dos laurea-
dos das XIII Olimpíadas Musicais que se 
destacaram pela obtenção dos Prémios 
Excelência. Serão ainda atribuídas distin-
ções por mérito escolar aos alunos do 
ensino integrado da academia, servindo 
assim de incentivo a mais um ano escolar.
Academia de Música de Costa Cabral 
opens the school year of 2019/2020 with the 
performance of the winners of the XIII Music 
Olympiads, who were granted the Award for 
Excellence. School merit awards will also be 
given to students of the academy, as an incen-
tive for another school year.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

08SET
22:00 ENTRADA LIVRE

FARO
LARGODASÉ



24 SETEMBRO 2019

10 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

OMNIAE ENSEMBLE
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

Gileno Santana trompete
José Soares saxofone
Xavi Sousa trombone
Mané Fernandes guitarra
José Diogo Martins piano
Filipe Louro contrabaixo
Pedro Melo Alves bateria e composição

Galardoado em 2017 com o Prémio de 
Composição Bernardo Sassetti, o septeto 
Omniae Ensemble é composto por figuras 
da nova geração nacional de músicos, 
cruzando no repertório a estética clássica 
contemporânea com o jazz moderno/
avant-garde. A formação foi ainda nomeada 
Artista e Grupo Nacional do Ano (2017, 
Jazz.pt) e integrou o Top dos Melhores 
álbuns de 2017 (Jazz.pt e Público). “A origina-
lidade e excelência da composição de Pedro 
Melo Alves, aliada à qualidade interpretativa 
do grupo, faz deste registo um notável marco 
para o jazz português, uma referência para 
a música contemporânea de horizontes 
largos, música arrojada, aberta e aventu-
reira.” (Nuno Catarino, Público)
Awarded in 2017 with the Bernardo Sassetti 
Composition Prize, the septet Omniae 
Ensemble is composed of figures of the new 
generation of Portuguese musicians, crossing 
in its repertoire the contemporary classical 
aesthetics with modern/avant-garde jazz. 
The ensemble was also named National Artist 
and Ensemble of the Year (2017, Jazz.pt) and 
integrated the Top of the Best Albums of 2017 
(Jazz.pt and Público). “The originality and excel-
lence of the compositions of Pedro Melo Alves, 
combined with the group’s interpretative quality, 
makes this record a remarkable landmark for 
Portuguese jazz, a reference for contemporary 
music with broad horizons, bold, open and 
adventurous music.” (Nuno Catarino, Público)

11 Qua/Wed · 21:30 Café 

CATE
SUPER BOCK UNLOCK

Natural do Porto mas a viver em Lisboa, 
Cate é uma das novas vozes do R’n’B 
nacional e prepara agora o EP de estreia. 
As influências musicais da compositora e 
letrista incluem nomes como 2Pac, Alliyah, 
Jill Scott, Destiny’s Child, Beyoncé, Jhene 
Aiko ou Drake. Lançou os singles “Pride 
Away”, “Waste My time” e “More Life”, e 
integrou o Festival Termómetro em 2018. 
Born in Porto but currently living in Lisbon, 
Cate is one of the new voices of Portuguese 
R’n’B and is now preparing her debut EP. The 
musical influences of the composer and lyricist 
include names like 2Pac, Alliyah, Jill Scott, 
Destiny’s Child, Beyoncé, Jhene Aiko or Drake. 
She released the singles "Pride Away", "Waste 
My Time" and "More Life", and performed in 
Festival Termómetro in 2018.

Entrada Livre

APOIO INSTITUCIONAL

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento”  
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas,  
tímpanos e cordas, RV 562a  

No Largo da Sé de Castelo Branco ergue-se a Igreja de S. Miguel, edifício datado 
do século XIII ou XIV e reconstruído no final do século XVII, juntando elementos 
dos estilos renascentista e barroco. Este será o cenário para um concerto ofere-
cido ao público da cidade, com a Orquestra Barroca Casa da Música e o acla-
mado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com 
uma sinfonia de dança de Rebel, compositor do Barroco francês nas cortes de 
Luís XIV e Luís XV. A célebre Música Aquática de Händel leva-nos até Inglaterra 
e a viagem termina em Itália com melodias contagiantes de Vivaldi.
At Largo da Sé, in Castelo Branco, stands the Church of S. Miguel, a building dating 
from the thirteenth or fourteenth century and reconstructed at the end of the seven-
teenth century, joining elements of the Renaissance and Baroque styles. This will be 
the setting for a concert offered to the public of the city, with Orquestra Barroca Casa 
da Música and the acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky. 
The evening begins with a dance symphony by Rebel, composer of the French 
Baroque in the courts of Louis XIV and Louis XV. Handel’s celebrated Water Music 
takes us to England and the journey ends in Italy with infectious Vivaldi melodies.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 80% 
Cartão BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

CO-PRODUÇÃO

10SET
22:00 ENTRADA LIVRE

CASTELO

MUSEU
FRANCISCO TAVARES

BRANCO

PROENÇA JUNIOR
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11 Qua/Wed · 22:00  
Praça da República, Viana do Castelo

ORQUESTRA 
EM VIANA  

DO CASTELO
ORQUESTRA NO PATRIMÓNIO

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical 

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments” 
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto;  
“Furibondo spira il vento” de Partenope;  
Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés,  
duas trompas, tímpanos e cordas, RV 562a  

APOIO INSTITUCIONAL

12 Qui/Thu · 22:00 Café

PUZZLE
SUPER BOCK UNLOCK

13 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

Para Pedro Neves (piano), João Paulo 
Rosado (contrabaixo) e Miguel Sampaio 
(bateria), escrever música é juntar “peças” 
intrincadas de cores, padrões e movi-
mentos. Por isso compõem em conjunto, 
contribuindo cada um para a construção 
deste puzzle musical.
For Pedro Neves (piano), João Paulo Rosado 
(double bass) and Miguel Sampaio (drums), 
writing music is like putting together intricate 
"pieces" of colors, patterns and movements. 
Thus, they write together, each contributing to 
the construction of this musical puzzle.

Entrada Livre

Com Mariana Correia e Emídio Rodrigues

Mensalmente, 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 portu-
guesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música 
transforms into a true Fado House, where fado 
is “served” by renowned interpreters, honour-
ing our best tradition, but also the contempo-
rary Portuguese song par excellence.

€ 39,50 (inclui jantar)

SETEMBRO 2019

13 Sex/Fri | 21:00 Sala 2

NÁDIA FIGUEIREDO

A cantora e compositora brasileira Nádia 
Figueiredo apresenta o seu disco de estreia, 
Meu idioma é o amor, com o selo da editora 
Biscoito Fino. O álbum mistura standards 
internacionais, peças da música erudita 
e clássicos da Música Popular Brasileira, 
reflectindo a versatilidade da cantora 
natural de Belo Horizonte. Produzido pelo 
célebre Guto Graça Mello, o disco contou 
com a participação de figuras como Max 
Wilson, Plácido Domingo Jr., Gilberto Gil e 
João Donato.
Brazilian singer-songwriter Nádia Figueiredo 
presents her first album, My language is 
love, which gathers international standards, 
classical music pieces and classics of Brazilian 
Popular Music, reflecting the versatility of the 
native singer from Belo Horizonte. Produced 
by the famous Guto Graça Mello, the record 
had the contribution of figures such as Max 
Wilson, Placido Domingo Jr., Gilberto Gil and 
João Donato. 

€ 18
-
Cartão Amigo 80% 

Promotor: Brightstaqe Productions

CO-PRODUÇÃO

A Praça de República de Viana do Castelo é rica em elementos históricos, destacando-se o 
chafariz, os antigos Paços do Conselho e o edifício da Misericórdia, todos datados do século 
XVI. É nesta praça histórica que a Orquestra Barroca Casa da Música se apresenta com o 
prestigiado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma 
sinfonia de dança de Rebel, compositor do Barroco francês que foi figura proeminente das 
cortes de Luís XIV e Luís XV. O ambiente festivo está presente na Música Aquática de Händel, 
escrita para acompanhar o séquito real britânico em excursão pelo Rio Tamisa. Depois de 
França e Inglaterra, esta viagem mágica termina em Itália com melodias contagiantes de 
Vivaldi, numa obra que dá protagonismo a vários instrumentos de sopro e aos tímpanos.
Praça da República, in Viana do Castelo, is rich in historical elements, standing out the fountain, 
the old Town Hall and the Misericórdia building, all dating from the 16th century. It is in this historical 
square that Orquestra Barroca Casa da Música presents itself with the prestigious conductor, 
violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky. The evening begins with a dance symphony by Rebel, 
French Baroque composer who was prominent figure of the courts of Louis XIV and Louis XV. The 
festive atmosphere is present in Handel’s Water Music, written to accompany the British royal 
entourage on a trip down the River Thames. After France and England, this magical journey ends in 
Italy with contagious melodies of Vivaldi, in a work that gives prominence to several wind instru-
ments and the tympanums.

11SET
22:00 ENTRADA LIVRE

CASTELO

REPÚBLICA
VIANADO

PRAÇADA



MÚSICA  
NO FEMININO  

14-29 Set

O meio musical foi pouco acessível às mulheres durante séculos, pelo que é 
bastante rara a audição de obras assinadas por compositoras que viveram até 
meados do século XX. Fazendo uso da versatilidade dos seus agrupamentos 
residentes, a Casa da Música apresenta neste festival inédito um conjunto 
de figuras que desafiaram as convenções e deram asas à sua criatividade 
musical, desde a Idade Média à actualidade. São concertos quase integral-
mente preenchidos por mulheres-compositoras e incluindo vários dos nomes 
mais sonantes da composição contemporânea – merecendo nota especial as 
estreias de encomendas realizadas a Ângela da Ponte e Rebecca Saunders. 
As maestrinas e as solistas convidadas fazem-nos esquecer discriminações 
de género e colocam-nos apenas, como habitualmente, entre a nata da vida 
artística dos nossos dias. 
The music milieu was almost inaccessible to women for centuries, so it is quite rare to 
hear works signed by female composers who lived before the mid-twentieth century. 
Making use of the versatility of its in-house ensembles, Casa da Música presents in 
this unprecedented festival a set of figures that challenged the conventions and gave 
wings to their musical creativity, from the Middle Ages until today. These concerts 
are almost entirely dedicated to female composers and include several of the most 
impressive names of contemporary composition – noteworthy are the premieres of 
works commissioned to Ângela da Ponte and Rebecca Saunders. The guest female 
conductors and soloists make us forget about gender discrimination, placing us, as 
usual, among the crème de la crème of today’s artistic life.

28 SETEMBRO 2019



MÚSICA NO FEMININO

Rosa Monteiro (Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade)
Gabriela Canavilhas (Pianista e ex-Ministra da Cultura)
Mariana Mortágua (Deputada)
Moderação de António Jorge Pacheco

Três figuras destacadas da cultura e da política abordam um tema 
na ordem do dia, associado ao festival Música no Feminino. Rosa 
Monteiro, Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade,  
junta-se nesta conferência à pianista e ex-Ministra da Cultura 
Gabriela Canavilhas e à deputada Mariana Mortágua.
Three prominent figures of culture and politics address a topic on 
today’s agenda related to the festival Música no Feminino. Rosa 
Monteiro, Secretary of State for Citizenship and Equality, is joined by 
the pianist and former Minister of Culture, Gabriela Canavilhas, and 
politician Mariana Mortágua.

ENTRADA LIVRE

14 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

“A MULHER É O FUTURO  
DO HOMEM?”

CONFERÊNCIA



MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MÚSICA NO FEMININO32 SETEMBRO 2019

14 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O ETERNO FEMININO
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joana Carneiro direcção musical 
Hyeyoon Park violino

Clotilde Rosa Ricercari
Sofia Gubaidulina Offertorium, para violino e orquestra
-
Kaija Saariaho Ciel d’hiver
(estreia em Portugal)
Unsuk Chin Rocaná

Hyeyoon Park, vencedora do prestigiado Concurso ARD de Munique, faz a sua estreia na 
Casa da Música interpretando uma compositora russa que se tem distinguido por uma 
expressão emocional, poética e afectiva muito directa. A premissa do Offertorium de Sofia 
Gubaidulina é um tema que se sacrifica a ele mesmo: o célebre “Tema Real” da Oferenda 
Musical de Bach é orquestrado à la Webern, distribuído pelos diferentes instrumentos até 
sobrar apenas uma nota. Ao lado de Jorge Peixinho, Clotilde Rosa foi fundadora do Grupo 
de Música Contemporânea de Lisboa e uma pioneira da vanguarda musical portuguesa  
– Ricercari atesta a sua liberdade criativa sem amarras estéticas. Na mesa redonda que 
junta em conversa duas grandes compositoras da actualidade, fica a oportunidade para 
saber mais sobre as obras que preenchem a segunda parte do concerto – da escrita 
espectral calma e misteriosa da finlandesa Saariaho a uma obra de Unsuk Chin que 
procura traduzir musicalmente certos fenómenos físicos associados à luz.
Hyeyoon Park, winner of the prestigious ARD Munich Competition, makes her debut at Casa 
da Música with the music of a Russian composer who has distinguished herself by a very direct 
emotional, poetic and affective expression. The premise of Sofia Gubaidulina’s Offertorium is a 
self-sacrificing theme: the famous “Royal Theme” of Bach’s Musical Offering is orchestrated in the 
manner of Webern, distributed by different instruments until there is only one note left. Alongside 
Jorge Peixinho, Clotilde Rosa was the founder of the Grupo de Música Contemporânea de Lisboa 
(Lisbon Contemporary Music Group) and a pioneer of the Portuguese musical avant-garde. 
Ricercari is a testimony to her creative freedom without aesthetic ties. In this round table that 
brings together two great contemporary composers, there is an opportunity to learn more about 
the works presented in the second part of the concert – from the quiet and mysterious spectral 
writing of the Finnish Saariaho to a work by Unsuk Chin that seeks to musically translate certain 
physical phenomena associated with light.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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15 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

A trupe de grilos cantantes continua a 
acompanhar os mais pequenos nesta 
aventura em Paris. Grilis, o Grilo Feliz, tem 
no seu primo Jean-Philippe Galan (ou 
Grilan, o Grilo Galã) o cicerone de uma 
viagem pela cultura francesa, com vista 
para alguns dos ícones de Paris (Torre 
Eiffel, Palácio de Versalhes, Arco do Triunfo, 
Museu do Louvre) e direito a aulas de 
etiqueta e degustação de música gourmet. 
Pais e bebés, em animada interacção, 
desenvolvem a cultura geral, afinam as 
vozes e trabalham aspectos como a psico-
motricidade ou a noção de tempo. 
The troupe of singing crickets continues to 
accompany the little ones, this time on an 
adventure in Paris. Grillis o Grilo Feliz (Grilis 
the Happy Cricket) follows his cousin Jean-
Philippe Galan (or Grilan the Gallant Cricket) on 
an introductory journey through French culture, 
with etiquette classes and gourmet music 
tasting. Parents and babies, in lively interaction, 
develop their general culture, tune the voices, 
and work on aspects such as psychomotricity 
or the notion of time.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses- 
3 anos) e 15:00 (3-6 anos) 

PRIMEIRAS OFICINAS
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 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
**Cartão Amigo 25%

SETEMBRO 2019

15 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

MULHERES  
PIONEIRAS
CORO CASA DA MÚSICA
Sofi Jeannin direcção musical 
Joana David piano

Hildegard von Bingen Ave Generosa 
Barbara Strozzi Le tre Gratie a Venere  
Mel Bonis Au Crépuscule, op.111 
Clara Schumann Abendfeyer in Venedig 
Imogen Holst Hymne to Christ 
Lili Boulanger La Source  
Cécile Chaminade Automne, op.35 
Kaija Saariaho Nuits, Adieux 
Cecilia McDowall Three latin motets 
Karin Rehnqvist Haya! 

Sofi Jeannin é uma grande especialista em música coral e tem sido nomeada 
para cargos de grande relevância: foi Directora Musical do Coro da Radio 
France e, logo a seguir, dos BBC Singers – sendo a primeira mulher nomeada 
para a direcção de qualquer agrupamento da BBC. Dirige pela primeira vez o 
Coro Casa da Música com um programa que percorre algumas das composi-
toras mulheres que mais se destacaram ao longo da história: desde a monja, 
mística e visionária do século XII Hildegard von Bingen, passando por figuras 
lendárias como Clara Schumann e Lili Boulanger e culminando em desafios 
da música dos nossos dias, como é o caso da obra de Kaija Saariaho que junta 
ao canto a emulação de uma componente electrónica realizada apenas pelas 
vozes do coro.
Sofi Jeannin is a specialist in choral music and has been appointed for very important 
roles: she was the Musical Director of the Choeur de Radio France and of the BBC 
Singers soon after – being the first woman to be named chief conductor of a BBC clas-
sical music ensemble. She will be ahead of Coro Casa da Música for the first time with 
a programme that includes some of history’s most distinguished female composers: 
from the mystical and visionary abbess of the twelfth century, Hildegard von Bingen, 
to legendary figures such as Clara Schumann and Lili Boulanger, culminating in some 
tremendous challenges posed by today’s music, as is the case of the work by Kaija 
Saariaho that adds to singing the emulation of an electronic component accom-
plished only by the voices of the choir.

1ª Plateia € 13,15 · 2ª Plateia € 11,30 · 3ª Plateia € 9,40 
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MÚSICA NO FEMININO
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15 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

BARROCO FEMININO
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Amandine Beyer violino e direcção musical 
Fernando Miguel Jalôto cravo
Reyes Gallardo violino
Miriam Macaia violino
Prisca Stalmarski violino

Élisabeth Jacquet de La Guerre Suite de Cephale et Procris
Ana Amália de Brunsvique-Volfembutel Entreacto de Erwin und Elmire 
Isabella Leonarda Sonata prima, op.16
Guilhermina da Prússia Concerto em Sol para cravo e cordas 
-
Maddalena Laura Sirmen Concerto para violino em Lá maior nº 3 
Antonio Vivaldi Concerto para violino em Si bemol maior, RV 372a  
Antonio Vivaldi Concerto para 4 violinos em Si menor, RV 580 

Fundadora do prestigiado ensemble de música antiga Gli Incogniti 
e violinista de referência, Amandine Beyer estreia-se à frente da 
Orquestra Barroca dirigindo um programa dominado por mulheres 
que desafiaram as convenções da época e se afirmaram como 
compositoras. Instrumentista na corte de Luís XIV, ainda muito 
jovem Jacquet de la Guerre era apelidada de “maravilha do século”, 
tendo sido a primeira mulher a escrever ópera em França. Já a 
princesa Ana Amália de Brunsvique-Volfembutel e a marquesa 
Guilhermina da Prússia, além de compositoras, foram patronas 
das artes e da literatura marcando a vida cultural de Weimar e 
Bayreuth. Isabella Leonarda e Maddalena Sirmen tiveram percur-
sos completamente distintos: a primeira deu azo à sua criatividade 
no convento, tornando-se a primeira mulher a publicar sonatas 
instrumentais; a segunda começou a aprender música num 
orfanato e tornar-se-ia uma violinista virtuosa. Outro orfanato bem 
conhecido foi aquele em que trabalhou o Padre Rosso, escrevendo 
múltiplas obras para orquestras femininas.

Founder of the prestigious early music ensemble Gli Incogniti and a 
remarkable violinist, Amandine Beyer leads Orquestra Barroca for the 
first time in a programme devoted to women who defied the conventions 
of their time and established themselves as composers. Jacquet de la 
Guerre was still very young when she was nicknamed the “marvel of the 
century”. She was a musician at the court of Louis XIV and the first woman 
to write opera in France. Princess Anna Amalia of Brunswick-Wolfenbütttel 
and Princess Wilhelmine of Prussia were both composers and patrons of 
the arts and literature, marking the cultural life of Weimar and Bayreuth. 
Isabella Leonarda and Maddalena Lombardini had completely different 
paths: the first gave wings to her creativity in the convent, becoming the 
first woman to publish instrumental sonatas; the second began learning 
music in an orphanage and became a virtuous violinist. Another well-
known orphanage was the one in which “il Prete Rosso” (The Red Priest) 
worked, writing multiple works for female orchestras.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15 
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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17 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

VIRTUOSISMO  
NO FEMININO

SÉRIE DESCOBERTAS

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Sian Edwards direcção musical 
Carolin Widmann violino

Ângela da Ponte State of(f) Emergencies
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Kaija Saariaho Graal Théâtre, para violino e ensemble
-
Rebecca Saunders Scar
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Acht Brücken/Musik für Köln com o 
apoio da Ernst von Siemens Music Foundation, Birmingham Contemporary Music Group & 
contribuições individuais para o “Sound Investment Scheme”, Huddersfield Contemporary 
Music Festival e Festival d’Automne à Paris)
Unsuk Chin Gougalon

Maestrina especialmente conhecida no domínio da ópera, Sian Edwards tem-se desta-
cado também pelo trabalho com os mais prestigiados agrupamentos de nova música, 
como o Ensemble Modern, o Klangforum Wien ou a London Sinfonietta. Estreia-se à 
frente do Remix Ensemble com um programa que inclui figuras de topo da composição 
contemporânea e duas estreias de encomendas da Casa da Música. O fascínio pelo lado 
teatral do solista e a inspiração num livro de Jacques Roubaud levou Kaija Saariaho a 
transportar para a sua linguagem pessoal uma forma já tão explorada como o concerto 
para solista e orquestra. Esta será uma oportunidade para ouvir novamente o fantástico 
violino Guadagnini (1782) de Carolin Widmann, uma grande especialista na interpretação 
de música contemporânea. A fechar a noite, Unsuk Chin leva-nos ao teatro de rua da sua 
infância na companhia dos saltimbancos que cruzavam as cidades da Coreia do Sul.
A well-known conductor in the field of opera, Sian Edwards is also famous for working with the 
most prestigious groups of new music, such as the Ensemble Modern, the Klangforum Wien or the 
London Sinfonietta. She debuts at the head of Remix Ensemble with a programme that includes 
top figures of contemporary composition and two premieres commissioned by Casa da Música. 
The fascination for the theatrical side of the soloist and the inspiration from a book by Jacques 
Roubaud led Kaija Saariaho to transport into her personal language an already much-explored 
form such as the concert for soloist and orchestra. This will be an opportunity to hear once again 
the fantastic Guadagnini violin (1782) of Carolin Widmann, a great specialist in contemporary 
music. The evening ends with Unsuk Chin, who takes us to his childhood’s street theater in the 
company of the saltimbancos who used to travel through South Korea.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

18 Qua/Wed · 21:30 Café

AIÊ
SUPERBOCK UNLOCK

Edgar Valente e Luiz Gabriel Lopes formam 
o projecto Aiê, uma colaboração multicultu-
ral onde a música é uma espécie de portal 
para o contacto com o espírito e força 
maior para a invenção de novos mundos. 
Edgar, de Portugal, percorre o movimento 
que vai da nova música popular portuguesa 
até às explosões do funk e do afrobeat. 
Luiz Gabriel, do Brasil, carrega na voz e nas 
cordas do violão a rítmica ensolarada dos 
trópicos e o sincretismo latino-americano.
Edgar Valente and Luiz Gabriel Lopes are the 
Aiê project, a multicultural collaboration where 
music is a sort of portal for contacting with 
the spirit and the driving force for inventing 
new worlds. Edgar, from Portugal, explores the 
movement between new Portuguese popular 
music and the explosions of funk and afrobeat. 
Luiz Gabriel, from Brazil, carries the sunny 
rhythms of the tropics and the Latin American 
syncretism in his voice and guitar strings.

Entrada Livre

SETEMBRO 2019 MÚSICA NO FEMININO
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19 Qui/Thu · 22:00 Café

CHICO BASTOS QUARTETO
SUPER BOCK UNLOCK

20 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

MULHERES  
INCOMUNS

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

O projecto do multi-instrumentista e 
compositor Chico Bastos parte da sonori-
dade ímpar do violão tenor e da importân-
cia dos seus compositores para a cultura 
brasileira, procurando valorizar e difundir 
este instrumento. Entre as composições 
de Chico Bastos destacam-se os choros 
“Toco de Gente”, “Doutora”, “Pra Ela”, 
“Tô Chegando” e, em parceria com o 
músico Zé Lopes, “Frevo do Zé”.
The project of multi-instrumentalist and 
composer Chico Bastos stems from the 
unique sonority of the tenor guitar and the 
importance of its composers to the Brazilian 
culture, in an effort to value and disseminate 
the instrument. Among the compositions of 
Chico Bastos are the choros "Toco de Gente", 
"Doutora", "Pra Ela", "Tô Chegando" and "Frevo 
do Zé”, the latter written in partnership with 
musician Zé Lopes.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Elena Schwarz direcção musical 
Claire Huangci piano

Louise Farrenc Abertura nº 2 em Mi bemol maior
Clara Schumann Concerto para piano e orquestra
-
Lili Boulanger D’un matin du printemps 
Germaine Tailleferre Le marchand d’oiseaux 
Joan Tower Fanfare nº 6 for the uncommon woman 

Premiada nos Concursos de Direcção Princess Astrid e Jorma Panula, a 
maestrina suíça Elena Schwarz estreia-se à frente da Orquestra Sinfónica 
num programa que apresenta algumas das principais compositoras desde 
o século XIX até à actualidade. De França chega-nos a música da virtuosa 
pianista Louise Farrenc, da vencedora do Prix de Rome Lili Boulanger e da 
integrante do famoso grupo Les Six, Germaine Tailleferre. O Concerto para 
piano e orquestra de Clara Schumann, figura lendária do Romantismo alemão, 
chega-nos pelas mãos da versátil pianista Claire Huangci, que se lançou rapi-
damente numa carreira internacional após vencer o Concurso Genza Anda. A 
música da norte-americana Joan Tower encerra o concerto numa homena-
gem às mulheres aventureiras.
Awarded in the Princess Astrid International Music Competition and the Jorma 
Panula Conducting Competition, the Swiss conductor Elena Schwarz debuts at the 
head of Orquestra Sinfónica with a programme that includes some of the main female 
composers from the 19th century to the present day. From France comes the music 
of the virtuoso pianist Louise Farrenc, the winner of the Prix de Rome, Lili Boulanger, 
and the member of the famous group Les Six, Germaine Tailleferre. The versatile 
pianist Claire Huangci, who quickly embarked on an international career after winning 
the Concours Géza Anda, will perform the Concerto for piano and orchestra of Clara 
Schumann, a legendary figure of German Romanticism. The music of the American 
Joan Tower ends this concert in honor of all adventurous women.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

SETEMBRO 2019 MÚSICA NO FEMININO
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21 Sáb/Sat · 21:00 Sala Suggia

WORLD DOCTORS ORCHESTRA
22 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

BRINCAR COM MOZART
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

22 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

PATXI ANDIÓN
50 ANIVERSÁRIO DE CARREIRA E APRESENTAÇÃO DO ÁLBUM LA HORA LOBICÁN

Stefan Willich direcção musical 

Eurico Carrapatoso Arsis e Thesis
(estreia mundial)
Anton Bruckner Sinfonia nº 4

Fundada há mais de 10 anos, a World Doctors Orchestra tem 
cumprido a sua missão de aliar a música à melhoria da saúde global, 
realizando anualmente vários concertos de beneficência nalgumas 
das melhores salas de concerto do mundo. Constituída exclusiva-
mente por médicos, apresenta-se pela primeira vez em Portugal 
com o seu maestro titular Stefan Willich. O programa conta com a 
estreia mundial de Arsis e Thesis, uma obra para clarinete e orques-
tra do compositor português Eurico Carrapatoso, e a Quarta Sinfonia 
de Anton Bruckner. As receitas dos dois concertos realizados em 
Portugal revertem a favor da associação portuguesa Health4moz.
Founded more than 10 years ago, the World Doctors Orchestra has 
fulfilled its mission of combining music with the improvement of global 
health by conducting various charity concerts every year in some of 
the best concert halls in the world. Consisting exclusively of physicians, 
the orchestra performs in Portugal for the first time with its principal 
conductor Stefan Willich. The programme features the world premiere 
of Arsis e Thesis, a work for clarinet and orchestra by the Portuguese 
composer Eurico Carrapatoso, and Anton Bruckner’s Fourth Symphony. 
The revenues of the two concerts held in Portugal will be donated to the 
Portuguese association Health4moz.

€ 20

Promotor: World Doctors Orchestra

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida formadores

A aventura de Mozart e da sua irmã Maria Anna, iniciada com Mini 
Mozart, que ao longo de dois anos foi um sucesso na programação 
da Casa, prossegue agora sob um novo título. Uma viagem feita das 
muitas viagens, geográficas e musicais, do pequeno prodígio, com 
cujo talento nos cruzamos de forma lúdica e alegre. Aqui ninguém 
se esquece de que a música é uma festa e nos faz sentir melhor.
The adventures of Mozart and his sister Maria Anna, which began with 
Mini Mozart, and were a huge success in the programme of Casa da 
Música for over two years, continue with a new title. A journey made of 
many journeys, geographic and musical, of the little prodigy, whose talent 
we meet in a playful and joyful way. Nobody here forgets that music is a 
celebration and makes us feel better.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-3 anos) e 15:00 (3-6 anos) 

PRIMEIRAS OFICINAS
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 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

Patxi Andión, um dos artistas espanhóis mais portugueses de 
sempre, celebra 50 anos de carreira e apresenta o novo álbum, 
La Hora Lobicán. Meio século depois da sua estreia com o single 
“Canto”/“La Jacinta”, o cantautor escreveu 20 novas canções que 
decidiu dividir em dois volumes: La Hora Lobicán, editado em 2018, 
e Profecia, que será lançado este ano. Uma oportunidade única 
para ouvir Patxi Andión a cantar o passado, o presente e o futuro. 
Porque 50 anos é só o princípio de uma história que ainda tem 
muito para dar.
Patxi Andión, one of the most Portuguese Spanish artists of all time, cele-
brates his 50-year career and presents his new album, La Hora Lobicán. 
Half a century after his debut with the single “Canto”/“La Jacinta”, the 
singer-songwriter wrote 20 new songs and decided to split them into two 
volumes: La Hora Lobicán, released in 2018, and Profecia, to be released 
this year. This will be a unique opportunity to hear Patxi Andión sing the 
past, the present and the future. Because 50 years is only the beginning 
of a story that still has much to offer.

€ 25
-
Cartão Amigo 25% 

Promotor: Uguru

23 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

TIM BERNARDES

Tim Bernardes é músico, compositor, produtor musical e multi-
-instrumentista. Com a sua banda, O Terno, tem três discos e um 
EP, todos com composições da sua autoria. A solo estreou-se 
em Setembro de 2017 com Recomeçar, que integrou as listas de 
melhores álbuns desse ano, consolidando Tim Bernardes como um 
dos grandes compositores brasileiros da sua geração. O disco foi 
nomeado para o Grammy Latino de 2018 como Melhor Álbum de 
Música Alternativa em Língua Portuguesa.
Tim Bernardes is a musician, a composer, a music producer and a 
multi-instrumentalist. With his band, O Terno, he released three albums 
and an EP entirely with his own compositions. His solo debut happened in 
September 2017 with Recomeçar, who made the list of the best albums 
of that year, confirming that Tim Bernardes is one of the great Brazilian 
composers of his generation. The album was nominated for the 2018 
Latin Grammy Award for Best Portuguese Language Alternative Album.

€ 23
-
Cartão Amigo 25% 

Promotor: Sons em Trânsito
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24 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

RUTE RITA
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO E DA GUITARRA PORTUGUESA 

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

25 Qua/Wed · 21:30 Café

LOAFING HEROES
SUPER BOCK UNLOCK

O ciclo de novos valores do fado revela as vozes mais estimu-
lantes que têm surgido pelas típicas casas de fado de norte a sul 
do país. Rute Rita é um exemplo a acompanhar com atenção. A 
fadista portuense lançou o seu álbum de estreia em 2018 e vem 
apresentá-lo num fim de tarde que promete seduzir os amantes 
da canção nacional.
The series Novos Valores do Fado (Fado New Talents) reveals the 
most stimulating voices that have emerged in traditional fado houses is 
Portugal, from north to south. Rute Rita is an example we should follow 
closely. The fado singer from Porto released her debut album in 2018 and 
presents it in a late afternoon that will certainly seduce everyone.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20% 
Jovem 15%
Sénior 15%

Sedeado em Lisboa, o projecto The Loafing Heroes inclui 
membros de Itália, Irlanda, Alemanha, EUA e Zimbábue, e funde 
no seu disco mais recente letras poéticas com melodias emoti-
vas de auto-harpa, viola, clarinete baixo, guitarra, concertina e 
percussão.  Através de um folk onírico e errante, a banda responde 
à sobrecarga tecnológica e à catástrofe ecológica dos nossos 
tempos conturbados.
Based in Lisbon, The Loafing Heroes project includes musicians 
from Italy, Ireland, Germany, USA and Zimbabwe, and its latest album 
combines poetic lyrics with soulful melodies of autoharp, viola, bass clar-
inet, guitar, concertina and percussion. With a wandering and dreamlike 
folk, the band responds to the technological overload and ecological 
catastrophe of our troubled times.

Entrada Livre

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

Serviço  
Educativo
2019/2020
Agenda com a programação da Temporada  
disponível a partir do início de Setembro
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26 Qui/Thu · 22:00 Café

ROQUE
SUPER BOCK UNLOCK

O compositor e guitarrista João Roque 
funde as suas influências do jazz e rock 
numa estética particular, privilegiando 
melodias cativantes e ambientes sonoros 
com forte componente imagética. Editou 
o primeiro disco intitulado Roque (2017), 
apresentado no CCB, Casa da Música, Hot 
Clube de Portugal. No Café Casa da Música 
faz-se acompanhar por João Capinha 
(saxofones e clarinete), Xico Santos 
(contrabaixo) e David Pires (bateria). 
The composer and guitarist João Roque fuses 
his influences of jazz and rock with unique 
aesthetics, favoring captivating melodies and 
sound environments with a strong imaging 
component. He released his first album, 
Roque, in 2017, presenting it at CCB, Casa da 
Música and Hot Clube de Portugal. In Café 
Casa da Música he will be accompanied by 
João Capinha (saxophones and clarinet), Xico 
Santos (double bass) and David Pires (drums).

Entrada Livre

SETEMBRO 2019

27 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

VARIAÇÕES SOBRE 
TCHAIKOVSKI

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA 
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical 

Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento K.136 
Anton Arensky Variações sobre um tema de Tchaikovski 
Arvo Pärt Fratres, para cordas e percussão
-
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 4

A Orquestra Sinfónica prossegue a apresentação da Integral das Sinfonias de Tchaikovski, 
desta vez com a direcção do maestro venezuelano Carlos Izcaray, laureado dos concur-
sos de Aspen e Toscanini. Plena de maturidade e sofisticação, a Sinfonia nº 4 representa 
o início de uma nova fase em que a personalidade do compositor se apresenta torturada 
pela ideia de destino. Um famosíssimo Divertimento de Mozart abre este concerto que 
inclui um salto para tempos mais recentes, com uma obra já clássica do estoniano Arvo 
Pärt. Fratres é, contudo, também um salto para o passado, recuperando formas polifónicas 
e harmonias da música antiga impregnadas pelo canto gregoriano.
Orquestra Sinfónica continues the presentation of the Complete Symphonies of Tchaikovsky, 
this time under the direction of the Venezuelan conductor Carlos Izcaray, winner of the Aspen and 
Toscanini competitions. Mature and sophisticated, Symphony No. 4 represents the beginning of 
a new phase in which the composer’s personality is haunted by the idea of   fate. Mozart’s famous 
Divertimento opens this concert, which includes a leap to more recent times with a piece by the 
Estonian Arvo Pärt that is already considered a classic. Fratres is, however, also a leap into the past, 
recovering polyphonic forms and harmonies of early music impregnated by Gregorian chant.

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%
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28 Sáb/Sat · 10:00-18:00 Sala de Ensaio 1

ELECTRÓNICA XX
CONCERTOS ACUSMÁTICOS EM CONTÍNUO · SERVIÇO EDUCATIVO

Worten Digitópia concepção artística e realização informática

Obras de Daphne Oram, Delia Derbyshire e Kaija Saariaho

A Digitópia é a plataforma artística da Casa da Música reservada à 
criação musical em suporte tecnológico. Colabora regularmente com os 
agrupamentos residentes da Casa da Música, assumindo a realização da 
componente electrónica em tempo real na interpretação de repertório 
dos séculos XX e XXI. Neste programa, são interpretadas obras de duas 
compositoras pioneiras da música electrónica britânica e de uma figura de 
topo da composição finlandesa.
Digitópia is Casa da Música’s artistic platform for creating music through tech-
nology. Digitópia frequently collaborates with the in-house ensembles of Casa da 
Música taking on the responsibility of the live electronics for the performance of 
repertoire from the 20th and 21st centuries. This programme features works by 
two pioneer female composers of British electronic music and a leading figure in 
Finnish composition.

ENTRADA LIVRE 

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA APOIO INSTITUCIONAL

MÚSICA NO FEMININO



50

29 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MUSA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner 
inspiram este convite a descobrir a música 
que todos trazemos dentro de nós. Como 
uma folha em branco dirige as palavras ao 
poema, jogamos o som das coisas para 
aprendermos a nadar no mar do silêncio. 
Musa é a Sophia, é cada um de nós e são 
todas as coisas que nos invadem o corpo: 
os campos verdes, o mar, a cidade, o tempo.
The life and work of Sophia de Mello Breyner 
inspired this invitation to discover the music 
that we all carry within us. Just like a blank 
sheet directs the words to the poem, we play 
with the sound of things to learn how to swim 
in the sea of silence. The Muse is Sophia, every 
one of us, and all the things that invade our 
bodies: the green fields, the sea, the city, time.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses-
3 anos) e 15:00 (3-6 anos) 

PRIMEIRAS OFICINAS
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 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos

29 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

A QUARTA DE 
TCHAIKOVSKI

Concerto comentado para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Carlos Izcaray direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Piotr IlitchTchaikovski Sinfonia nº 4

A ideia do destino tem um grande peso na Quarta Sinfonia de Tchaikovski, curiosamente 
escrita na altura em que o compositor russo se entregou a um casamento sem futuro. 
Passando por sentimentos como a frustração pela felicidade esmagada sob a força do 
destino, a melancolia do entardecer e a ilusão de paz interior numa alegre festa popular, 
este é um dos melhores exemplos da magistral arte da orquestração de Tchaikovski. Um 
concerto comentado que clarifica as ligações entre a pungência expressiva da música e a 
mente atormentada daquele que foi considerado o maior compositor russo do século XIX.
The idea of   fate plays a key role in Tchaikovsky’s Fourth Symphony, curiously written when the 
Russian composer gave in to a marriage that had no future. With the ability to portrait the frus-
tration he felt over his happiness crushed by fate, the melancholy of dusk and the illusion of inner 
peace in a joyful popular festivity, this is one of the best examples of Tchaikovsky’s masterful art 
of orchestration. This commented concert clarifies the connections between the expressive 
pungency of music and the tormented mind of the man who was considered the greatest Russian 
composer of the nineteenth century.

€ 12
-
Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto, 
oferta de duas entradas para menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

PATROCINADOR SINFÓNICA 
AO DOMINGO CONTINENTE

SETEMBRO 2019
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29 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VOZES NOSSAS
SERVIÇO EDUCATIVO

CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
Raquel Couto direcção musical 
Gonçalo Vasquez piano

Obras de Hildegard von Bingen, Katy Abbott, Sofia Sousa Rocha, Lili 
Boulanger, Ângela da Ponte, Francine Benoit e Andrea Ramsey 

O Coro Infantil Casa da Música visita obras de compositoras de vários perío-
dos históricos – de uma autêntica lenda medieval, a monja e teóloga Hildegard 
von Bingen, a nomes dos nossos dias, como Katy Abbott ou as portuguesas 
Ângela da Ponte e Sofia Sousa Rocha, passando por criadoras de entre finais 
do século XIX e inícios do século XX, a exemplo de Francine Benoit ou Lili 
Boulanger. Tudo em vozes brancas.
Coro Infantil Casa da Música (Children’s Choir) visits works by female composers 
from various historical periods – from an authentic medieval legend, the nun and 
theologian Hildegard von Bingen, to the names of today, such as Katy Abbott or 
the Portuguese Ângela da Ponte and Sofia Sousa Rocha, as creators from the late 
nineteenth and early twentieth century, such as Francine Benoit or Lili Boulanger. All in 
white voices.

€ 12
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% 
Cartão BPI 20% 
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA CORAL

29 Dom/Sun · 21:30 Sala 2

S. PEDRO

S. Pedro, alter-ego de Pedro Pode e 
ex -homem forte dos Doismileoito, apre-
senta o segundo disco a solo, sucessor de 
O Fim (2017). Lançado sob o selo NorteSul/
Valentim de Carvalho, o novo trabalho traz 
pequenas histórias, atravessadas por uma 
ponta de ironia e humor.  “Passarinhos” é 
o single de apresentação, um ternurento e 
poético relato do quotidiano e das surpre-
sas que a vida nos revela. 
S. Pedro, the alter-ego of Pedro Pode and 
former strong man of Doismileoito, presents 
his second solo album, the successor of 
O Fim (2017). Released by NorteSul/Valentim 
de Carvalho, this new work consists of 
short stories with a bit of irony and humor. 
"Passarinhos" is the single, a tender and poetic 
account of everyday life and the surprises that 
life brings us.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Leitura Tropical

MÚSICA NO FEMININOSETEMBRO 2019



17 Set Ter · 19:30

CONDE VIMIOSO
PROVA DE VINHOS

Conde Vimioso, proveniente da região do Tejo, 
representa e reflecte, acima de tudo, um Terroir 
único. As uvas que estão na sua origem vivem e 
desenvolvem-se num ambiente singular, consti-
tuído quase exclusivamente por uma vinha que 
tem por base o peculiar calhau rolado. Uma gene-
rosa dádiva deixada pela natureza há mais de 400 
mil anos e testemunhada pelas vinhas do produtor 
há mais de um quarto de século.

€ 30 (inclui jantar depois da prova)

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com
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INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

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

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 = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 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
 
 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 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 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
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00

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
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 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
Dia 24: Encerrado

www.casadamusica.com/restaurante  
Reservas 220 107 160

CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–15:00

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 
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES 
AND SYMPHONY ORCHESTRA 
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
 
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 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 
 
 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
€ 10 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

Os preços anunciados nesta brochura 
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira

VICE -PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos

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 Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, 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.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT –  Software para 
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
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.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e 
Participações
BA Glass
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp
 

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis 
em português e inglês

COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em  
inglês, francês, alemão, espanhol, 
italiano e português.

ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (>3 anos) onde são desenvolvi-
dos jogos musicais.

TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO  
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais 
longa, poderá conhecer o edifício num 
registo descontraído e envolvente. 

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos 
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmi-
cas quotidianas de preparação de concertos.

VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e 
almoçar no Restaurante Casa da Música.

ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os 
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que 
gostarias de partilhar com eles. A Casa da 
Música está à tua espera para te oferecer 
um percurso cheio de surpresas, música e 
boa disposição. Traz os teus amigos e vem 
viver connosco a melhor aventura do teu 
aniversário. Parabéns!

VENHA CONHECER A CASA  
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; a aquisição  
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada. 
Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo  
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura,  as funcionalidades  
e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos 
Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

Uma das mais 
importantes salas de 
concerto construídas 
nos últimos 100 anos 

NEW YORK TIMES





MECENAS CICLO MDS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNADOR  
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS OUTONO EM JAZZ

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CICLO LUCIOS

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS BOLSAS SANTANDER


