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08-09 Set
CONCERTOS NA AVENIDA
Mão Morta & Remix Ensemble
Orquestra Sinfónica

15 Set
SHAKESPEARE NA MÚSICA
Orquestra Sinfónica

19-26 Set
HUMOR NA MÚSICA
Remix Ensemble
Orquestra Sinfónica
Coro
Orquestra Barroca

S
E

T
 2

0
17



IF
 M

U
SI

C
 B

E 
T

H
E 

FO
O

D
 O

F 
LO

V
E

, P
LA

Y
 O

N
W

. S
ha

ke
sp

ea
re Humor à Música

Mão Morta, a emblemática banda de Braga, 
é protagonista num grande concerto com 
o Remix Ensemble que leva o rock alter-
nativo e os textos inspirados de Adolfo 
Luxúria Canibal à Avenida dos Aliados, um 
programa com arranjos do compositor 
Telmo Marques que já esgotou lotações em 
vários palcos do país e é agora oferecido 
ao público na principal sala de visitas da 
cidade. No dia seguinte é a vez da Orquestra 
Sinfónica, que anima a Avenida com êxitos 
inesquecíveis da música sinfónica.
Mas a programação de Setembro na 
Casa da Música dá para rir. Calma! Sem 
segundas intenções! É que é mesmo este 
o objectivo da proposta Humor na Música. 

Mão Morta, the emblematic band from Braga, 
is the protagonist of a wonderful concert with 
Remix Ensemble, where alternative rock and 
the inspired words of Adolfo Luxúria Canibal 
take a stroll along Avenida dos Aliados. 
Composer Telmo Marques made the arrange-
ments for this programme, which has already 
been presented – and sold out – in several 
stages throughout the country and will now be 
offered to the people of Porto in the city’s most 
iconic Avenue. The following day it’s Orquestra 
Sinfónica’s turn to liven up the Avenue with 
unforgettable hits of symphonic music.
The September programme of Casa da Música 

Composições insólitas, recados sinfóni-
cos, trava-línguas corais, um timpaneiro 
de cabeça perdida, música criada a partir 
de textos de spam electrónico e factos 
alternativos – as acendalhas para a boa 
disposição espalham-se ao longo de 
quatro concertos com cada um dos agru-
pamentos residentes.
O Ano Britânico da Casa da Música 
continua bem presente, desta vez com 
um concerto da Orquestra Sinfónica 
que aborda alguma da melhor música 
escrita com base em peças de teatro de 
Shakespeare, passando por Tchaikovski, 
Prokofieff e William Walton. O piano está 
representado com a presença de Artur 

Pizarro como solista no Concerto nº 1 de 
Brahms, acompanhado pela Orquestra XXI, 
e num recital do vencedor do Concurso 
Internacional Santa Cecília, o brasileiro 
Lucas Thomazinho.
As noites da Esplanada e do Café  são o 
local de eleição para os cantautores, o jazz 
e as músicas populares, incluindo este mês 
nomes tão apelativos quanto JP Simões, 
Edu Mundo, Ela Vaz, Da Cor da Madeira ou a 
nova voz do samba Marina Íris. No palco da 
Sala Suggia, destaca-se ainda a voz eterna 
de Teresa Salgueiro e uma grande home-
nagem a Leonard Cohen por nomes bem 
conhecidos da música pop-rock nacional.

is hilarious. No joke! Because that is precisely the 
purpose of Humor in Music. Unusual compo-
sitions, symphonic messages, vocal tongue 
twisters, a crazy timpanist, music created from 
spam texts and alternative facts – the igniters of 
good humour spread throughout four concerts 
with each of the resident ensembles.
The British Year of Casa da Música remains 
very present, this time with a concert by 
Orquestra Sinfónica covering some of the best 
music based on Shakespeare’s plays, including 
Tchaikovsky, Prokofiev and William Walton. 
The piano is represented by Artur Pizarro, as 
the soloist in Brahms’ Concerto No. 1 alongside 

Orquestra XXI, and also in an appealing recital 
by the winner of the Santa Cecília International 
Competition, the Brazilian Lucas Thomazinho.
The evenings at the Terrace and the Café  are 
filled with singer-songwriters, jazz and popular 
music, including names like JP Simões, Edu 
Mundo, Ela Vaz, Da Cor da Madeira or the new 
voice of samba, Marina Íris. 
The stage of Sala Suggia welcomes the 
eternal voice of Teresa Salgueiro and a great 
tribute to Leonard Cohen by famous voices 
of Portuguese pop-rock music.

Humor in Music

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA



01 
Sex

Orquestra XXI

Ela Vaz
Palco Super Bock

02 
Sáb

Concerto de Encerramento 
do Festival BSP Júnior

António Mão de Ferro
Palco Super Bock

07 
Qui

Joana Machado
Palco Super Bock

08 
Sex 

Concertos na Avenida
Mão Morta & Remix Ensemble 
Casa da Música

Edu Mundo
Palco Super Bock

15 
Sex

Da Cor da Madeira
Palco Super Bock

16 
Sáb

Teresa Salgueiro

Litera
Palco Super Bock

17 
Dom

Romeu e Julieta
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

Novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo 

19-26 
Set

Humor na Música

19 
Ter

Notas de Humor
Remix Ensemble 
Casa da Música

20 
Qua

Till Sunday Pirate
Café

21 
Qui

João Pedro Brandão Quinteto
Café

22 
Sex

Fado à Mesa
Marla Amastor, Emídio Rodrigues 
e Diogo Aranha

23 
Sáb

Piadas Musicais
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

24 
Dom

Rrrrrrrir
Coro Casa da Música

09 
Sáb

Concertos na Avenida
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música

JP Simões
Palco Super Bock

12 
Ter

Concurso Internacional 
Santa Cecília
Fim de Tarde · Música de Câmara

14 
Qui

Concerto Escolar
Academia de Música de Costa Cabral

Postcard Brass Band
Palco Super Bock

15 
Sex

Shakespeare na Música
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

24 
Dom

Mini Mozart
Serviço Educativo 

26 
Ter

Humor Clássico
Orquestra Barroca Casa da Música

Digitópia X Anos
Serviço Educativo 

27 
Qua

As Canções 
de Leonard Cohen
Com David Fonseca, Jorge Palma, Márcia, 
Mazgani, Miguel Guedes e Samuel Úria

Workshop Why Portugal
“Disseminação de conhecimento 
e resultados interinos”

Marina Íris Trio
Café

28 
Qui

Gonçalo Leonardo Quarteto
Café

30 
Sáb

Workshop AMAEI
Music Publishing: O que é a edição musical?

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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02 Sáb/Sat · 19:00 Sala Suggia

Concerto de Encerramento do Festival BSP Júnior

 PALCO SUPER BOCK 
Entrada Livre / Free Entry

1ª Parte
Orquestra Júnior
Francisco Ferreira direcção musical 

Jorge Salgueiro Abertura para o Gil
Gustav Holst 2ª Suite para banda militar
Alfred Reed 1ª Suite para banda

O concerto de encerramento do Festival 
BSP Júnior, promovido pela Banda 
Sinfónica Portuguesa, é o culminar de uma 
semana intensa de trabalho na qual os 
jovens instrumentistas tiveram a opor-
tunidade de trabalhar com professores 
nacionais e internacionais em workshops, 
masterclasses, ensaios de naipe e orquestra. 
O programa inicia-se com uma abertura 
escrita por Jorge Salgueiro a pretexto da 
EXPO’98 e passa por obras incontornáveis 
para banda como as suites de Gustav Holst 
e Alfred Reed. O concerto termina com a 
primeira obra de John Mackey escrita para 
banda que nos remete para um dos estilos 
de música e de dança mais sensuais do 
mundo, o tango.    

The final concert of Festival BSP Júnior, 
promoted by Banda Sinfónica Portuguesa, 
is the culmination of an intense week in 
which the young instrumentalists have 
had the opportunity to work with national 
and international teachers in workshops, 
masterclasses, and rehearsals with the entire 
orchestra or with a specific orchestra section. 
The programme begins with an overture 
byJorges Salgueiro written for EXPO’98 and 
goes through essential works for band such 
as Gustav Holst and Alfred Reed’s suites. The 
concert ends with John Mackey’s first work, 
written for band, with one of the world’s most 
sensual music and dance forms, tango.

2ª Parte
Orquestra Sénior
Alex Schillings direcção musical

Jean Absil Roumaniana
Alexandre Kosmicki Fantasmagorie
John Mackey Redline Tango

01 Sex/Fri · 22:00

Ela Vaz
Música Portuguesa

02 Sáb/Sat · 22:00

António Mão de Ferro
Pop

€ 10 · Premium € 12

Dinis Sousa direcção musical
Artur Pizarro piano

J. Brahms Concerto para piano e orquestra nº 1, op.15
–
A. Dvořák Sinfonia nº 8, op.88

Para o seu regresso à Casa da Música, a Orquestra XXI 
convidou o pianista Artur Pizarro a interpretar um dos 
mais emblemáticos concertos para piano e orquestra. 
O primeiro concerto de Brahms surgiu enquanto o 
compositor trabalhava na sua primeira sinfonia, e o 
resultado é uma obra verdadeiramente sinfónica em 
que o piano e a orquestra convivem em plano igual. 
Depois desta obra dramática, a Orquestra XXI fecha o 
programa com a radiante 8ª Sinfonia de Dvořák.
On its return to Casa da Música, Orquestra XXI invited the 
pianist Artur Pizarro to perform one of the most emblematic 
concerts for piano and orchestra. Brahms’ first concert was 
written as the composer worked on his first symphony, and 
the result is a truly symphonic work in which the piano and 
the orchestra coexist on an equal plane. After this dramatic 
piece, Orquestra XXI ends the programme with Dvořák’s 
radiant 8th Symphony.

01 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Orquestra XXI

€ 15

Jovem -50% · Professores e estudantes de música -50%
Cartão Amigo -25% · Cartão BPI -20% · Sénior -15%
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6 SET 2017

07 Qui/Thu · 22:00

Joana Machado
Jazz

08 Sex/Fri · 22:00

Edu Mundo
Cantautor

09 Sáb/Sat · 22:00

JP Simões
Cantautor



CO-PRODUÇÃOMECENAS PRINCIPAL 
CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

ENTRADA LIVRE

Mão Morta & Remix Ensemble 
Casa da Música
Pedro Neves direcção musical 

Temas dos Mão Morta com arranjos de Telmo Marques

VERÃO NA CASA

08 Sex/Fri · 22:00 Avenida dos Aliados 

Concertos 
na Avenida

8 SET 2017

Depois do sucesso absoluto que foi a digressão nacional 
deste projecto, o Remix Ensemble reencontra-se com 
os Mão Morta num mesmo palco, desta vez na Avenida 
dos Aliados, para um concerto oferecido à cidade. Os 
arranjos originais de Telmo Marques percorrem a disco-
grafia da banda mais icónica do circuito alternativo do 
rock nacional, juntando na perfeição linguagens aparen-
temente tão diversas. Desde os já clássicos “Facas em 
Sangue”, “Berlim” e “Destilo ódio” até aos mais recentes 

“Pássaros a esvoaçar”, “Tiago Capitão” e “Hipnose de 
Suicídio”, o alinhamento é uma viagem pelos universos 
sugestivos da lírica de Adolfo Luxúria Canibal.
After the resounding success of this project’s national 
tour, Remix Ensemble reunites with Mão Morta, sharing 
the stage of Avenida dos Aliados in a free concert for the 
whole city. The original arrangements by Telmo Marques go 
over the entire discography of the most iconic Portuguese 
alternative rock band, in a perfect combination of languages 
that are apparently very diverse. From the classics “Facas 
em Sangue”, “Berlim” and “Destilo ódio” to the most recent 

“Pássaros a esvoaçar”, “Tiago Capitão” and “Hipnose de 
Suicídio”, the musical set is a journey through the imagina-
tive universes of Adolfo Luxúria Canibal.



09 Sáb/Sat · 22:00 Avenida dos Aliados

Concertos 
na Avenida

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 
 
Jacques Offenbach Abertura de Orfeu nos Infernos
Pietro Mascagni Intermezzo de Cavalleria Rusticana
Edvard Grieg De manhã, de Peer Gynt  
Piotr I. Tchaikovski Valsa das flores, de O Quebra-Nozes 
Emmanuel Chabrier España
Adolfo Mejía Acuarela 

A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com um concerto 
ao ar livre preenchido por êxitos inesquecíveis da música 
sinfónica. A alegria do Can-can de Offenbach contrasta com 
o emocionante Intermezzo de uma das mais célebres óperas 
italianas, a Cavalleria Rusticana de Mascagni. Inscrito na 
memória colectiva encontra-se também o emblemático solo 
de flauta do andamento De Manhã de Grieg, uma evocação 
do nascer do dia que se tornou uma das páginas mais conhe-
cidas e sedutoras do repertório orquestral. Várias melodias 
que marcaram a história da canção americana e do jazz 
ouvem-se na Abertura de Gershwin para um dos seus musicais 
de sucesso para a Broadway. O brilho das danças latinas de 
Chabrier, Mejía e Moncayo concorrem com uma dança carac-
terística de Joly Braga Santos, num programa que encerra com 
um dos temas mais emblemáticos do cinema: Star Wars.
Orquestra Sinfónica bids farewell to the summer with an outdoor 
concert filled with unforgettable hits of symphonic music. The joy of 
Offenbach’s Can-can contrasts with the thrilling Intermezzo of one of 
the most celebrated Italian operas, Mascagni’s Cavalleria Rusticana. 
Engraved in the collective memory is also the emblematic flute solo 
from Grieg’s Morning Mood, an evocation of dawn that has become 
one of the most famous and seductive pages of the orchestral reper-
toire. Several melodies that marked the history of American song 
and jazz are heard at Gershwin’s Overture to one of his Broadway 
musical hits. The intensity of the Latin dances of Chabrier, Mejía and 
Moncayo competes with a characteristic dance by Joly Braga Santos 
in a programme that ends with one of Hollywood’s most emblematic 
theme songs: Star Wars.

ENTRADA LIVRE

10 SET 2017

José Pablo Moncayo García Huapango
Joly Braga Santos Dança dos rapazes e raparigas 
que enchem o largo, de Alfama    
George Gershwin Abertura de Girl Crazy
John Williams Tema de Star Wars 

VERÃO NA CASA

CO-PRODUÇÃO

10 SET 2017



12 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Concurso Internacional 
Santa Cecília
Fim de Tarde · Música de Câmara

14 Qui/Thu · 21:00 Sala 2

Concerto Escolar
Academia de Música de Costa Cabral

Recital do Vencedor da edição 2016

Lucas Thomazinho piano

Carl Czerny Variações sobre um tema 
de Rode, “La Ricordanza”
Radamés Gnattali Negaceando (choro) 
e Vaidosa (valsa)
Nicolai Kapustin Variações op.41
Robert Schumann Estudos sinfónicos op.13

Natural de São Paulo, Lucas Thomazinho 
conquistou diversos primeiros prémios 
no Brasil desde os nove anos de idade. 
Apresenta-se na Casa da Música como 
laureado da 18ª edição do Concurso 
Internacional Santa Cecília, que venceu 
no Porto com apenas 21 anos. Num recital 
integrado numa digressão europeia, inter-
preta obras extremamente apelativas para 
o grande público, como as variações sobre 
o expressivo tema de La Ricordanza,  obras 
românticas de inspiração popular brasi-
leira ou, ainda, escritas sob a influência do 
jazz. O programa culmina com os Estudos 
Sinfónicos de Schumann.
Born in São Paulo, Lucas Thomazinho has 
won several awards in Brazil since he was 9 
years old. He will perform at Casa da Música 
as the winner of the 18th edition of the Santa 
Cecília International Piano Competition, which 
he won in Porto at the tender age of 21. In this 
recital, which is included in a European tour, he 
performs pieces that are truly appealing to the 
general public, such as the variations on the 
expressive theme of La Ricordanza, Brazilian-
inspired romantic works, or pieces clearly 
influenced by jazz music. The programme culmi-
nates with Schumann’s Symphonic Studies.

Laureados das XI Olimpíadas Musicais

Programa: a anunciar

A Academia de Música de Costa Cabral 
organiza anualmente um concurso interno 
extremamente participado pelos seus 
alunos que conta com diversas etapas e 
provas. Os melhores terão pela primeira 
vez e como prémio acrescido a opor-
tunidade de se apresentarem na Sala 2 
da Casa da Música. Espera-se que este 
concerto sirva igualmente de rampa de 
lançamento para uma carreira musical 
de muitos jovens que têm passado pela 
AMCC ao longo dos últimos anos e que 
pouco a pouco se vêm afirmando cada vez 
mais no meio musical.
Every year Academia de Música de Costa 
Cabral organizes an internal competition for 
its students that includes several stages and 
tests. For the first time, and as an added bonus, 
the best students will have the opportunity 
to perform at Casa da Música’s Sala 2. This 
concert is also regarded as a steppingstone for 
the musical career of many young people who 
have studied at AMCC over the last few years 
and who have gradually asserted themselves in 
the music world.

€ 7

Promotor: Academia 
de Música de Costa Cabral

Apoiamos a Casa
de todas as Músicas
 
A Fundação Galp Energia tem o objetivo de 
intervir no âmbito da Responsabilidade Social
e do Desenvolvimento Sustentável. Promove
e apoia iniciativas nas áreas do desenvolvimento 
social, da energia e ambiente e da cultura.

Energia cria música

fundacaogalpenergia.com
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€ 10

14 Qui/Thu · 22:00

Postcard Brass Band
Jazz

15 Sex/Fri · 22:00

Da Cor da Madeira
Música Tradicional Portuguesa

16 Sáb/Sat · 22:00

Litera
Indie Rock

 PALCO SUPER BOCK 
Entrada Livre / Free Entry

©
 O

R
O

B
O

R
O

 E
st

úd
io



15 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Shakespeare 
na Música
Série Clássica · Ano Britânico 

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Carlos Izcaray direcção musical 

William Walton Prelúdio de Ricardo III 
Piotr. I. Tchaikovski The Tempest (Abertura Fantasia)
–
Sergei Prokofieff Suite de Romeu e Julieta

Ao longo dos séculos, o bardo inspirou gerações de compo-
sitores a criar arte nos mais variados géneros e formas de 
expressão. Na música, das peças de cena para o teatro à 
ópera, passando por inúmeros poemas sinfónicos ou simples 
peças para piano, Shakespeare é uma referência incontor-
nável no processo criativo de muitos compositores. Este 
programa apresenta algumas dessas obras mais famosas, 
da autoria de Tchaikovski e Prokofieff, prestando home-
nagem às mais célebres peças teatrais de Shakespeare 
e incluindo o prelúdio que William Walton escreveu para 
a banda sonora do filme Richard III de Laurence Olivier. 
Over the centuries, the bard has inspired generations of compos-
ers to create art in the most varied genres and forms of expres-
sion. In music, from stage plays to operas, through countless 
symphonic poems or simple piano pieces, Shakespeare is an 
unavoidable reference in the creative process of many compos-
ers. This programme features some of the most famous works by 
Tchaikovsky and Prokofiev, paying tribute to Shakespeare’s most 
celebrated plays and including the prelude that William Walton 
wrote for the soundtrack to Laurence Olivier’s film Richard III.

€ 20 · Premium € 22

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

PATROCINADORES ANO BRITÂNICO

MECENAS CASA DA MÚSICA

14 SET 2017



16 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Teresa Salgueiro

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Carlos Izcaray direcção musical 
Concerto comentado por Rui Pereira

Sergei Prokofieff Suite de Romeu e Julieta (das Suites nº 1 e nº 2)

   
As suites do bailado Romeu e Julieta ilustram diversos momen-
tos da famosa história de Shakespeare, dando a conhecer os 
principais protagonistas com ambientes adequados à descrição 
das suas personalidades. Os momentos-chave e mais aliciantes 
da história também estão retratados, como o baile em casa dos 
Capuletos, a cena do varandim, a dança de amor ou o enterro de 
Julieta. Com os comentários de Rui Pereira e os exemplos musi-
cais da Orquestra Sinfónica, somos levados a conhecer a versão 
musical de Prokofieff sobre a mais bela e famosa história de amor 
da literatura mundial. 
The Romeo and Juliet ballet suites illustrate several moments in 
Shakespeare’s famous story, revealing its main protagonists in settings 
appropriate to the description of their personalities. The most compel-
ling and essential moments in the story are also portrayed, like the ball 
at the Capulets’ house, the balcony scene, the love dance or Juliet’s 
burial. With the comments of Rui Pereira and the musical examples of 
Orquestra Sinfónica, we are introduced to Prokofiev’s musical version 
of the most beautiful and famous love story in world literature.
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€ 10

Cartão Continente: na compra de um bilhete 
para adulto oferta de duas entradas (<18 anos)

É num cenário envolvente e íntimo que 
Teresa Salgueiro nos apresenta um breviá-
rio de canções representativas da melhor 
tradição musical portuguesa. Tendo como 
fio condutor o seu próprio repertório desde 
O Mistério ao recém-editado O Horizonte, a 
cantora interpreta também os mais conhe-
cidos temas dos Madredeus, prestando 
ainda homenagem a Amália Rodrigues, 
José Afonso e Carlos Paredes, entre outros.
Teresa Salgueiro transporta-nos a um 
universo que nos é próximo e simulta-
neamente surpreendente. A voz que há 
três décadas canta Portugal e encanta o 
mundo eleva-nos com o seu estilo único, 
através da poesia e da música, num espec-
táculo que é uma reflexão sobre o que é ser 
humano e onde se entrelaça o presente, 
o passado e o futuro.
It is in a warm and intimate setting that Teresa 
Salgueiro presents us with a breviary of songs 
that are representative of the best Portuguese 
musical tradition. Having the common thread 
of her own repertoire – from O Mistério to the 
recently released O Horizonte – the singer also 
performs many hits from Madredeus, paying 
tribute to Amália Rodrigues, José Afonso and 
Carlos Paredes, among others. Teresa Salgueiro 
transports us to a universe that is simultaneously 
familiar and surprising to us. The voice that has 
been singing our music and captivating the world 
for three decades elevates us with its unique 
style, through poetry and music, in a perfor-
mance that reflects on what it is to be human and 
where present, past and future are intertwined.

17 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Romeu 
e Julieta   
Sinfónica ao Domingo Continente 
Concerto Comentado

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

€ 25

Cartão Amigo -25%

Promotor: Uguru/Lemon Ibéria

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

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

17 Dom/Sun 

Novas Aventuras de Waka
Serviço Educativo · Workshops Primeiros Sons*

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

Uma consulta de Reinomusicologia é 
sempre remédio santo. Voltam assim 
novas aventuras de um Rei Leão com 
problemas de comunicação, mais outros 
pacientes aflitos por uma boa terapia de 
ritmos, canções e jogos. Com o Dr. Otto & 
companhia, desta selva ninguém sai sem 
o tratamento que merece.
A Kingdomusicology appointment is always 
a great remedy. There will be new adventures 
of a Lion King with communication problems, 
plus other patients anxious for a good therapy 
of rhythms, songs and games. With Dr. Otto & 
company, no one leaves this jungle without the 
treatment they deserve.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses -3 anos), 
15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2

16 SET 2017



Humor 
na Música
19 – 26 Set

Não nos restam dúvidas sobre o poder emocional da música e sobre 
os efeitos que pode causar nos seus ouvintes. Na narrativa Humor 
na Música propomo-nos rir com a música e ver até que ponto pode 
afectar o nosso humor. Mas esta é também uma forma de olharmos as 
idiossincrasias de ser músico, de vermos o olhar crítico dos composi-
tores sobre a sua própria arte. Os exemplos são muitos e muito diver-
sos. Mozart goza com os aprendizes e os seus erros mais grosseiros, 
enquanto Kagel leva um timpaneiro à beira da loucura. Luís Tinoco cria 
um spam musical, Brecht centra a nossa atenção no importante virar 
de página que sempre nos passa despercebido. Zimmermann, por 
seu turno, propõe-nos um bailado negro, em contraponto ao humor 
negro. Já Toch e Cage propõem corais falados com textos no mínimo 
divertidos. Haydn leva-nos ao encontro de uma personagem de uma 
das suas peças teatrais e a um célebre exemplo do seu refinado humor 
pessoal, enquanto a compositora irlandesa Siobhán Cleary lança o 
desafio ao Coro de cantar um sem fim de trava-línguas. Muito fica por 
contar sobre esta narrativa, apenas para não estragar a piada.
We have no doubts about the emotional power of music and the effects it 
can have on its listeners. In the narrative Humor in Music we intend to laugh 
with music and understand to what extent it can affect our humor. But this is 
also a way of looking at the idiosyncrasies of being a musician, of seeing the 
critical eyes of composers on their own art. The examples are many and very 
diverse. Mozart mocks his apprentices and their mistakes, while Kagel takes 
a timpanist to the edge of madness. Luís Tinoco creates a musical spam, 
Brecht directs our attention to the important page turn that always goes 
unnoticed. Meanwhile Zimmermann presents a black ballet, as opposed to 
black humor. Toch and Cage propose spoken choruses with amusing texts. 
Haydn introduces us to a character from one of his plays and shows us a 
celebrated example of his refined personal humor, while the Irish composer 
Siobhán Cleary challenges Coro Casa da Música to sing an endless set of 
tongue twisters. But we won’t say much more about this narrative. Most of it 
will remain unsaid just so we don’t spoil the fun.

18 SET 2017

Após o período de férias, a 
Casa da Música acolhe os 
estudantes da Universidade 
do Porto, oferecendo os 
concertos do ciclo Humor 
na Música a um preço de € 5
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Remix Ensemble 
Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Ales Klancar trompete
Jorge Prendas narrador

George Brecht Sinfonia nº 2 (1962. Fluxversion 1)
Salvatore Sciarrino Da un divertimento
Francesco Filidei Ballatta nº 5, “Carnevale”, 
para trompete e ensemble
–
Luís Tinoco Spam!
Mauricio Kagel Finale mit Kammerorchester

Uma peça de Luís Tinoco criada a partir de textos 
de spam electrónico, uma sinfonia de Brecht em 
que o maestro e os músicos não se podem dar ao 
luxo de falhar uma única viragem de página, um 
divertimento que supostamente ficou inacabado, 
uma cena carnavalesca digna do melhor desfile 
musical e a peça que Mauricio Kagel escreveu 
para celebrar os seus 50 anos com uma boa 
disposição inqualificável, são motivos de sobra 
para não perder este concerto programado para 
celebrar o humor na música.
A piece by Luís Tinoco created from electronic spam 
texts, a symphony by Brecht in which the conductor 
and the musicians can not afford to fail a single page 
turn, a supposedly unfinished amusement, a carnival 
scene worthy of the best musical parade and the piece 
that Mauricio Kagel wrote to celebrate his 50 years 
with an unbeatable good humor, are plenty of reasons 
not to miss this concert programmed to celebrate 
humor in music.

19 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Notas de Humor
Ciclo Descobertas 

€ 13 · Premium € 15

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

Preço especial estudantes Universidade do Porto € 5

20 Qua/Wed · 21:30

Till Sunday Pirate
Pop Electónica

21 Qui/Thu · 22:00

João Pedro 
Brandão Quinteto
Jazz

HUMOR NA MÚSICA20 SET 2017
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23 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Piadas 
Musicais
Ciclo Descobertas 

HUMOR NA MÚSICA

22 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa
Marla Amastor, Emídio Rodrigues 
e Diogo Aranha

O fado regressa para construir as noites 
mais emotivas do Restaurante Casa da 
Música, com três intérpretes de qualidade 
reconhecida. A cantar há duas décadas, 
o anfitrião Diogo Aranha é presença 
habitual nas mais consagradas casas 
de fado do país. A noite conta ainda com 
a jovem portuense Marla Amastor e 
Emídio Rodrigues, apresentando-nos o 
melhor da canção nacional que se tornou 
Património Imaterial da Humanidade. 
Fado returns to give shape to the most 
emotional evenings of Restaurante Casa da 
Música, with three wonderful interpreters. 
The host Diogo Aranha has been singing for 
two decades and is a frequent guest on the 
most renowned fado houses in the country. 
Another singer from Porto, Marla Amastor, 
and Emídio Rodrigues will grace this evening 
emphasizing the reason why Fado is now 
Intangible Heritage of Humanity.

€ 16 · Premium € 18

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

Preço especial estudantes Universidade do Porto € 5

Há o humor negro e há o ballet noir de Zimmermann. 
É quase certo que nenhuma outra obra usa a arte da 
citação com tanto humor e de forma tão bem conce-
bida como o Musique pour les soupers du Roi Ubu, 
uma partitura de uma imaginação surpreendente e 
com a invulgar capacidade de deixar o ouvinte com 
um sorriso nos lábios. Thomas Adès explora a noção 
do ridículo nos meandros de um escândalo sexual na 
ópera Powder her Face, alcançando detalhes descri-
tivos através da música que foram considerados 
escandalosos pela crítica.  E num concerto que começa 
com uma piada clássica do Sr. Mozart, já imaginou se o 
timpaneiro enlouquece e perde literalmente a cabeça? 
Não perca por nada esse momento.   
There is black humor and there is Zimmermann’s ballet 
noir. It is almost certain that no other work uses the art of 
quotation as humorously and as well designed as Musique 
pour les soupers du Roi Ubu, an amazingly imaginative 
score with the unusual ability to put a smile on the face of its 
listeners. Thomas Adès explores the notion of ridicule in the 
intricacies of a sexual scandal in the opera Powder her Face, 
achieving through music a level of description so detailed 
that the critics considered it scandalous. And in a concert 
that begins with a classic joke by Mr. Mozart, have you ever 
wondered if the timpanist goes crazy and literally loses his 
head? Don’t miss that moment for anything in this world.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Sylvain Cambreling direcção musical 
Jean-François Lézé tímpanos
António Miguel Teixeira narração

W. A. Mozart Uma piada musical
Bernd Alois Zimmermann Musique pour les soupers 
du Roi Ubu
–
Mauricio Kagel Concerto para tímpanos e orquestra
Thomas Adès Danças de Powder her Face

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva

€ 35 (inclui jantar)
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Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Ernst Toch Spoken Music 
Siobhán Cleary Theophilus Thistle And The Myth of Miss Muffet 
John Cage Story 
Mauricio Kagel Rrrrrrr… 

O texto de Gertrude Stein, “The world is round”, já é por si só bem 
divertido, mas ouvi-lo narrado em Story de John Cage é uma expe-
riência inesquecível. Este tipo de corais falados, técnica sempre 
espectacular que cria um efeito de discurso polifónico, é uma 
invenção do compositor alemão Ernst Toch. A sua Spoken Music, 
estreada em 1930, teve um enorme sucesso desde a primeira hora 
e inclui o andamento extremamente célebre Fuga da Geografia.    
O texto deu o título à obra. E assim já se pode imaginar uma parte 
da sonoridade de Rrrrrrr… de Mauricio Kagel, um conjunto de sete 
peças vocais de grande originalidade e efeito surpreendente. Mas 
para toda a diversidade que um coro pode ilustrar, faltaria ainda 
incluir uma obra feita de trava-línguas em vários idiomas. A ideia 
partiu da compositora irlandesa Siobhán Cleary e deu origem 
a Theophilus Thistle And The Myth of Miss Muffet, uma divertida 
peça estreada recentemente sob a direcção de Paul Hillier. 
The text by Gertrude Stein “The World is Round” is already a joke in 
itself, but listening to it in John Cage’s Story is an unforgettable experi-
ence. This type of spoken chorus, a spectacular technique that creates 
a polyphonic speech effect, is an invention of the German composer 
Ernst Toch. His Spoken Music – premiered in 1930 – has been hugely 
successful since then and includes the tremendously famous movement 
Geographical Fugue. The work was named after the text. And so you can 
imagine a part of the sonority of Rrrrrrr... by Mauricio Kagel, a set of seven 
vocal pieces with great originality and a surprising effect. But with all 
the diversity that a choir can illustrate, it was indispensable to include a 
work made of tongue twisters in several languages. The idea came from 
the Irish composer Siobhán Cleary and resulted in Theophilus Thistle 
And The Myth of Miss Muffet, a fun piece recently premiered under the 
direction of Paul Hillier.

24 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Rrrrrrrir

MECENAS MÚSICA CORAL
€ 12 · Premium € 14

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

Preço especial estudantes Universidade do Porto € 5
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Orquestra Barroca 
Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical 

W. A. Mozart Uma piada musical
Joseph Haydn Sinfonia dos Adeuses
–
Joseph Haydn Abertura e Final da Sinfonia nº 60, O Distraído
W. A. Mozart Sinfonia nº 29

Uma piada musical de Mozart continua a representar um mistério na 
história da música. A quem se destinava esta música, cheia de notas 
‘erradas’ e hilariante no seu fluxo musical? Qual dos seus pares paro-
diava Mozart? A peça continua hoje em dia a provocar um sorriso a 
quem a ouve e sobretudo a quem a toca. Efeito de boa disposição 
cria igualmente a Sinfonia nº 29, considerada uma das mais alegres 
e conhecidas de Mozart. 
Foi obviamente com refinado sentido de humor que Haydn encon-
trou forma de dizer ao seu patrono que os músicos precisavam 
de férias. No final da Sinfonia dos Adeuses, os músicos vão saindo 
do palco como quem diz: já chega, preciso descansar! O mesmo 
motivo que abre esta sinfonia é amplamente citado na Sinfonia 60, 
escrita a partir de materiais da música de cena para a peça teatral 
O Distraído, cujo nome deixa adivinhar o tom divertido com que se 
sucedem inúmeras desventuras. 
A musical joke by Mozart continues to represent a mystery in the history 
of music. For whom was this music intended, full of ‘wrong’ notes and 
hilarious in its musical flow? Which of his peers did Mozart parody? The 
play continues to put a smile on the faces of those who hear it and espe-
cially of those who play it. Symphony no. 29, considered one of Mozart’s 
most joyful and famous symphonies, also creates a cheerfulness effect. 
It was obviously with a refined sense of humor that Haydn found a way 
to tell his patron that musicians needed a vacation. At the end of the 
Farewell Symphony, the musicians start leaving the stage as if to say: 
That’s enough, I need to rest! The same motif that opens this symphony 
is widely quoted in Symphony No. 60, based on music material from the 
play The Distracted, whose title gives us hints about the fun tone with 
which numerous misadventures will happen.

€ 16 · Premium € 18

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

Preço especial estudantes Universidade do Porto € 5

MECENAS CICLO BARROCO BPI

HUMOR NA MÚSICA

26 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Humor 
Clássico

24 Dom/Sun

Mini Mozart
Serviço Educativo · Workshops Primeiros Sons*

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

*Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade 
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem 
o encontro criativo com sons, ritmos e movimento

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

É uma aventura no Portugal dos nossos dias 
com os olhos e ouvidos por outros tempos. 
Entre uma sonata para piano do Minho, uma 
ópera cheia de Sol Sustenido, uma Gaita-
de-Foles Mágica e um concerto para adufe 
em Ré mais que Maior, todos cantam e 
encantam neste país à beira mar plantado!
It is an adventure in today’s Portugal with our 
eyes and ears in the past. With a piano sonata 
from Minho, an opera filled with G Sharp, a 
Magic Bagpipe and a concert for adufe in D, 
more than Major, everyone sings and delights 
in this Europe’s garden by the sea!

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses -3 anos), 
15:00 (3-6 anos) Sala de Ensaio 2
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27 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

“As Canções 
de Leonard Cohen” 

30 Sáb/Sat · 15:00 Sala de Ensaio 10

Workshop AMAEI

“Music Publishing: 
O que é a edição musical?”

A Associação de Músicos, Artistas e 
Editoras Independentes (AMAEI) prossegue 
o ciclo de workshops sobre matérias de inte-
resse para o sector profissional da música. 
Nesta sessão explica-se em que consiste 
a edição e a sua importância na indústria 
musical, contando com a apresentação de 
Nuno Saraiva, director da Altafonte Music 
Publishing, CEO da Lusitanian Publishing 
e Presidente da AMAEI. 
AMAEI(Musicians, Artists and Independent 
Music Labels Association) continues the series 
of workshops on subjects of great interest to 
the professional music sector. This session, 
presented by Nuno Saraiva, director of Altafonte 
Music Publishing, CEO of Lusitanian Publishing 
and President of AMAEI, will cover the editing 
process and its importance in the music industry.

28 Qui/Thu · 18:30 Sala de Ensaio 10

Workshop Why Portugal

“Disseminação de conhecimento 
& resultados interinos”

ENTRADA LIVRE

Promotor: Why Portugal

€ 25

Cartão Amigo -25%

Promotor: Bairro da Música

€ 10

Entrada livre para associados AMAEI

Promotor: AMAEI

Nuno Saraiva orador 

O workshop da Why Portugal pretende 
capacitar os profissionais que trabalham na 
área da exportação e dos serviços do meio 
musical,  apresentando os eventos interna-
cionais levados a cabo pela agência durante 
2016, do SXSW ao Reeperbahn Festival, 
passando pelo Eurosonic Country Focus 
e Why Portugal Event. São ainda relatadas 
as missões de prospecção ao Jazzahead 
(Bremen – Alemanha) e ao Great Escape 
UK (Brighton – Reino Unido). O orador 
responsável pelo workshop é Nuno Saraiva, 
Director Executivo da Why Portugal. 
The purpose of the Why Portugal workshop 
is to train professionals working in the field 
of music export and services, presenting the 
international events held by the agency during 
2016: the SXSW, the Reeperbahn Festival, 
the Eurosonic Country Focus and the Why 
Portugal Event. There will also be an account 
of the prospecting missions held at Jazzahead 
(Bremen – Germany) and at Great Escape UK 
(Brighton – UK). The speaker in charge of the 
workshop is Nuno Saraiva, Executive Director 
of Why Portugal.

Com as participações de David Fonseca, 
Jorge Palma, Márcia, Mazgani, 
Miguel Guedes e Samuel Úria

O dia em que Leonard Cohen completaria 
83 anos serve de pretexto para um espec-
táculo de homenagem que reúne alguns 
dos nomes mais aclamados do panorama 
musical português da actualidade: David 
Fonseca, Jorge Palma, Márcia, Mazgani, 
Miguel Guedes e Samuel Úria. A este tributo 
junta-se um colectivo de músicos formado 
por Pedro Vidal (director musical) nas 
guitarras, João Correia na bateria, Nuno 
Lucas no baixo, Rúben Alves nas teclas e 
Paulo Ramos e Orlanda Guilande nos coros.
As Canções de Leonard Cohen, com 
produção do Bairro da Música e com a 
chancela da Embaixada do Canadá em 
Portugal, compõe-se assim numa viagem 
que se propõe a homenagear Leonard 
Cohen através das canções, que se 
destacam entre as variadas formas da sua 
expressão artística.
The day that Leonard Cohen would turn 83 
serves as an excuse for a tribute that brings 
together some of the most acclaimed names 
in today's Portuguese music: David Fonseca, 
Jorge Palma, Márcia, Mazgani, Miguel Guedes 
and Samuel Úria. This tribute also includes 
a group of musicians formed by Pedro Vidal 
(music director) on the guitars, João Correia 
on the drums, Nuno Lucas on the bass, Rúben 
Alves on the keyboards and the voices of Paulo 
Ramos and Orlanda Guilande.
As Canções de Leonard Cohen (The Songs 
of Leonard Cohen), produced by Bairro 
da Música with the seal of approval of the 
Canadian Embassy in Portugal, aims at 
honouring Leonard Cohen through his songs, 
which stand out among the various forms of his 
artistic expression.

ENTRADA LIVRE

*Espectáculos destinados a famílias e público geral 
que cruzam a música com outras linguagens de palco

26 Ter/Tue | 22:00 Sala 2

Digitópia X Anos
Serviço Educativo · Concertos para Todos*

Digitópia Collective e convidados 
interpretação

Há dez anos surgia na Casa uma plata-
forma de criação musical sob base tecno-
lógica. Tornou-se o ponto de encontro de 
comunidades empenhadas em rasgar 
caminhos globalmente precursores, num 
contexto artístico vasto. Celebração de 
uma década, este concerto reúne músicos, 
artistas e formadores que ajudaram a 
fazer a Digitópia. Em linha com a genética 
do projeto, a história conta-se no tubo de 
ensaio do futuro.

Ten years ago a platform of music creation 
based on technology was born at Casa da 
Música. It has become the meeting point of 
communities dedicated to travel globally 
groundbreaking paths in a vast artistic context. 
Celebrating its tenth anniversary, this concert 
brings together musicians, artists and trainers 
who helped create Digitópia. In line with the 
genetics of the project, the story is told in the 
test tube of the future.

fundação
energia

PARCEIRO SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL

27 Qua/Wed · 21:30

Marina Íris Trio
World

28 Qui/Thu · 22:00

Gonçalo Leonardo 
Quarteto
Jazz

28 SET 2017
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19 Ter · 18:30
Prova +Jantar

Caminhos Cruzados
Enólogo: Manuel Vieira
Região: Dão
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

22 Sex · 20:30 
Marla Amastor, Diogo Aranha 
e Emídio Rodrigues
€ 35 (inclui jantar)

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos 
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portugue-
sas. As sessões, com regularidade mensal, incluem um 
jantar especialmente concebido para harmonizar com 
os vinhos em apreciação.
Throughout the year, Restaurante Casa da Música offers 
wine tastings guided by oenologists responsible for the 
most prestigious Portuguese wine brands. The sessions, 
held monthly, include a dinner specially designed to be in 
harmony with the chosen wines.

FADO À MESA
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 contempo-
raneidade da canção portuguesa por excelência. São 
noites perfeitas que celebram a alma, a gastronomia 
e a música que é património da humanidade.
Every month, Restaurante Casa da Música becomes a 
true Fado House, where fado is “served at the table” by 
renowned performers, honouring our finest tradition and 
the contemporaneity of Portuguese music par excellence. 
These evenings are a perfect celebration of our soul, our 
gastronomy and our urban popular song that has become 
intangible cultural heritage of humanity.

restaurante@casadamusica.com · (+351) 220 107 160

Visitas Guiadas
Guided Tours

01 JUN – 30 SET
PT 11:00, 14:30 e 16:00
ENG 10:00, 11:00, 16:00 and 17:00

€ 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

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

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS
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COMO CHEGAR
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’

METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F

ONDE FICAR
Porto Palácio Hotel
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600

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

Mecenas das Visitas Guiadas

AVENIDA DA BOAVISTA 1269 | 4100-130 PORTO | T+351 226 086 600 | geral@portopalaciohotel.pt | shotels.pt

SUBA ATÉ AO ÚLTIMO ANDAR DO PORTO PALÁCIO  
E DELICIE-SE COM A MELHOR VISTA DA CIDADE.
Visit Porto Palácio top floor and treat yourself to the best view of the city.

VIP LOUNGE | PISO 19
Segunda a sábado | 17h00 - 01h00 
Domingo | 10h30 - 01h00
Sunset | 18h30 - 20h30
Todos os sábados junte os amigos ao som  
da boa música do DJ residente, acompanhada 
das bebidas do momento!  
Entrada livre.

VIP LOUNGE | 19th FLOOR
Monday to saturday | 17h00 - 01h00 
Sunday | 10h30 - 01h00
Sunset | 18h30 - 20h30
Every Saturday evening gather your friends  
and enjoy the DJ set with the fanciest drinks!  
Free entry.

VIP LOUNGE



INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

A Casa da Música é membro deVENDA 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

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 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.
SDC Investimentos, SGPS, S.a.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
III–Investimentos Industriais e Imobiliários, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
MSFT–Software para Microcomputadores, Lda.
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Olinveste–SGPS, Lda.
Pescanova 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.
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Unicer, Bebidas de Portugal, SGPS, S. A.

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e Participações
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
III – Investimentos Industriais e Imobiliários
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde 
—

EMPRESAS AMIGAS

Delloite
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
—

OUTROS APOIOS

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
Fundação Adelman

Lucios
MDS
Newcoffee
Pathena/I2S
Primavera BSS
ThyssenKrupp
 



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

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 PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS DO CICLO INTEGRAL 
DAS SINFONIAS DE BRAHMS

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS VISITAS GUIADASPARCEIRO DO SERVIÇO EDUCATIVO

fundação
energia

MECENAS CICLO DEUTSCHE BANK

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros


