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—
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8 EDITORIAL

Fantasia 

Duas noites de Verão com música de sonho na 
Avenida dos Aliados – assim se despede o Verão 
na Casa 2018. Em estreia neste palco ao ar livre, a 
Orquestra Barroca e o maestro-violinista Dmitry 
Sinkovsky pintam a sala de visitas da cidade com 
o brilho das Quatro Estações de Vivaldi. Na noite 
seguinte é a Sinfónica que anima a Avenida com 
danças irresistíveis. Já dentro de portas merece 
destaque uma nova visita da Orquestra XXI, agrupa-
mento que reúne talentosos músicos portugueses a 
viver no estrangeiro. A Sinfónica da Casa prossegue 
a apresentação da Integral das Sinfonias de Bruckner, 
desta vez com a magnífica Quinta Sinfonia sob a visão 
do prestigiadíssimo maestro russo Vassily Sinaisky.
Proposta inédita é o festival centrado num tema 
bem sugestivo e nunca antes explorado por cá com 
tal intensidade: a fantasia. São cinco concertos que 
olham para este conceito sob variados prismas – 
desde a origem renascentista nas vozes do Coro 
Casa da Música, passando por Bach e Beethoven no 

Two summer evenings with spectacular music at Avenida 
dos Aliados - this is how Summer at Casa da Música 2018 
bids farewell to everyone. Performing on this outdoor stage 
for the first time, Orquestra Barroca and conductor-violinist 
Dmitry Sinkovsky paint the city centre with the dazzling 
colouring of Vivaldi's Four Seasons. In the following night 
Orquestra Sinfónica brightens the avenue with irresistible 
dances. Behind doors, Casa da Música will welcome once 
more Orquestra XXI, an ensemble that brings together 
talented Portuguese musicians living abroad. Orquestra 
Sinfónica Casa da Música continues the presentation of 
the complete Bruckner's Symphonies, this time with the 
magnificent Fifth Symphony and the vision of the prestig-
ious Russian conductor Vassily Sinaisky.
An unprecedented event is the festival centered on a very 
suggestive subject that has never been explored here with 
such intensity: the fantasia. There are five concerts that 
observe this concept under several perspectives: beginning 
with the origins on the Renaissance, with the voices of Coro 

piano de Pedro Burmester, à invenção dos composito-
res barrocos centro-europeus pela Orquestra Barroca, 
a Sinfonia Fantástica de Berlioz colocada a par de 
novas abordagens à fantasia pela Orquestra Sinfónica, 
as fantasias barrocas e românticas para piano por 
Artur Pizarro… Até chegarmos ao nosso tempo com 
reformulações das Sonatas quasi una fantasia de 
Beethoven apresentadas pelo Remix Ensemble – em 
que se inclui a estreia mundial de uma encomenda a 
Daniel Moreira.
O Café mantém a sua programação regular por 
caminhos do rock, da pop, do jazz e de outras músicas, 
contando com a apresentação do sexteto Sun Dew, 
do cantautor Luca Argel ou do Omniae Ensemble – 
septeto distinguido com o Prémio de Composição 
Bernardo Sassetti. E como estamos em Setembro e as 
férias escolares já se foram, o Serviço Educativo traz 
de volta as oficinas para os mais novos onde se respira 
música com histórias sempre divertidas

Casa da Música; Bach and Beethoven in Pedro Burmester's 
piano; the invention of Central European Baroque compos-
ers by Orquestra Barroca; Berlioz's Symphonie Fantastique, 
coupled with new approaches to the fantasia by Orquestra 
Sinfónica; baroque and romantic piano fantasias by Artur 
Pizarro; and finally, re-formulations of Beethoven's quasi 
una fantasia Sonatas presented by Remix Ensemble - 
including the world premiere of a piece commissioned to 
Daniel Moreira.
The Café maintains its regular programme with rock, pop, 
jazz and other genres, including the presentation of the 
Sun Dew sextet, the singer/songwriter Luca Argel, and the 
septet Omniae Ensemble – winner of the Bernardo Sassetti 
Composition Award. And since it is September and the 
summer holidays are almost gone, the Education Service 
brings back workshops for the youngest with lots of music 
and fun-filled stories.



10 SETEMBRO 2018 INDICE

01 Sáb Banda Sinfónica 
Portuguesa Júnior 

01 Sáb Edu Mundo
Entrada Livre

06 Qui Orquestra XXI

06 Qui Sun Dew
Entrada Livre

07 Sex Concertos na Avenida
Orquestra Barroca  
Casa da Música
Aliados · Entrada Livre
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São Pedro do Sul · Entrada Livre
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Entrada Livre
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Entrada Livre

28 Sex Todos os caminhos  
vão dar a Viena
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www.casadamusica.com
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01 Sáb/Sat · 19:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica 
Portuguesa Júnior
 
Orquestra Júnior
Francisco Ferreira direcção musical

James Swearingen Invicta Overture  
for Band
Gustav Holst Suite nº 2
Jorge Salgueiro Suite nº 1
-
Orquestra Sénior
Douglas Bostock direcção musical

Alfred Reed Hounds of Spring Overture
Percy Grainger The Lads of Wamphray 
March
Toshio Mashima Mont Fuji 
Philip Sparke Music of the Spheres

 

O concerto de encerramento do Festival 
BSP Júnior representa o culminar de uma 
intensa semana de trabalho na qual os 
jovens instrumentistas, entre os 13 e 25 
anos, tiveram a oportunidade de trabalhar 
com professores de renome em workshops, 
masterclasses, ensaios de naipe e orques-
tra. O programa encerra com Music of 
the Spheres de Philip Sparke, obra que 
demonstra um fascínio pela origem do 
universo e a imensidão do espaço. 
The final concert of Festival BSP Júnior 
represents the culmination of an intense work-
ing week in which young musicians between 
the ages of 13 and 25 had the opportunity to 
work with renowned teachers in workshops, 
masterclasses, section rehearsal and orches-
tra rehearsals. The programme ends with Philip 
Sparke’s Music of the Spheres, a work that 
demonstrates a fascination with the origin of 
the universe and the immensity of space.

€ 8
- 
Cartão Amigo 25%

Promotor: Banda Sinfónica Portuguesa

01 Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

Edu Mundo
CANTAUTOR

06 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

Orquestra XXI
06 Qui/Thu · 22:00 Esplanada

Sun Dew
JAZZ

Edu Mundo, músico que integrou projec-
tos como Souls of Fire, Terraka, Diabo 
na Cruz e Fogo-Fogo, aventura-se agora 
num projecto a solo, perante o imaginário 
daqueles que o ouvem. O estúdio tem sido a 
sua segunda casa, onde prepara o disco de 
estreia, desenvolvendo em paralelo a veia 
de compositor. Nas suas apresentações ao 
vivo desvenda algumas das canções inédi-
tas num registo despido de voz e guitarra.
Edu Mundo, a musician that collaborated in 
projects like Souls of Fire, Terraka, Diabo na 
Cruz and Fogo-Fogo, is now venturing in a 
solo project, stirring the imagination of those 
who hear him. The studio has been his second 
home, now that he is preparing his debut album 
and developing his composer side. In his live 
performances he reveals some of his new 
songs using only his voice and the guitar.

Entrada Livre 

Sun Dew é um sexteto de jazz composto 
por músicos de diversas proveniências e 
formações, residentes em Berlim, que tem 
conquistado as boas graças da imprensa 
especializada. O álbum de lançamento 
homónimo (Laborie Jazz, França) conta 
com temas de dois dos seus membros,  
a violinista Héloïse Lefebvre e o guitarrista 
Paul Audoynaud, e caracteriza-se por  
um equilíbrio delicado entre diversidade  
e coesão.
Sun Dew is a jazz sextet composed of musi-
cians that come from various backgrounds 
and formations, living in Berlin, which fell on 
the good graces of the specialized press. The 
homonymous debut album (Laborie Jazz, 
France) features songs by two of its members, 
the violinist Héloïse Lefebvre and the guitarist 
Paul Audoynaud, and is characterized by a deli-
cate balance between diversity and cohesion.

Entrada Livre 

Dinis Sousa direcção musical
Adriana Ferreira flauta
Samuel Bastos oboé
Ricardo Silva trompa
Virgílio Ferreira fagote

György Ligeti Ramifications
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia 
Concertante para 4 sopros, K.297b
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 7, op.92

Para celebrar o seu 5º aniversário, a Orquestra XXI apresenta um programa que dá desta-
que aos seus músicos. A Sinfonia Concertante de Mozart tem uma história misteriosa, uma 
vez que a partitura original desapareceu e acabou por ser reconstruída por Robert Levin 
depois de anos de investigação. Antes disso, as cordas da Orquestra XXI apresentam uma 
obra emblemática de Ligeti, terminando o concerto com a genial 7ª Sinfonia de Beethoven.
To celebrate its 5th anniversary, Orquestra XXI chose a programme that highlights its musicians. 
Mozart’s Sinfonia Concertante is surrounded by a mysterious story, since the original score 
disappeared and was eventually rewritten by Robert Levin after years of research. Before that, 
the strings of the Orquestra XXI present an emblematic work by Ligeti, ending the concert with the 
Beethoven’s genius 7th Symphony.

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

Promotor: Orquestra XXI
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07 Sex/Fri · 22:00 Avenida dos Aliados

Concertos  
na Avenida
Orquestra Barroca Casa da Música
Dmitry Sinkovsky violino e direcção musical 

Antonio Vivaldi Concerto para violino em Ré menor, RV 242 
Pedro António Avondano Sinfonia em Fá maior 
Antonio Vivaldi As Quatro Estações 

“A gravação das 
Quatro Estações por 
Dmitry Sinkovsky é 
provavelmente uma 
das mais brilhantes 
e imaginativas deste 
cavalo-de-batalha, 
com um resultado 
electrizante e profundo.”
GRAMOPHONE

Dmitry Sinkovsky é um maestro e violinista larga-
mente aclamado pela sua capacidade para tocar com 
emoção mesmo quando interpreta música de dificul-
dade transcendente. É com a sua interpretação de um 
concerto de Vivaldi que se inicia a primeira participa-
ção da Orquestra Barroca nos Concertos na Avenida, 
assinalando o final do Verão com música inesquecível. 
A influência do Barroco italiano na cultura musical 
portuguesa está bem patente na Sinfonia em Fá de 
Pedro António Avondano, 1º violino da Real Câmara  
de D. José I. Os quatro concertos apelidados de  
As Quatro Estações são os mais conhecidos concer-
tos para violino de toda a música barroca, com melo-
dias contagiantes e ilustrações musicais de cada uma 
das estações do ano. Os pássaros, a água da nascente 
de um rio, o sonho bucólico de um pastor ou uma 
imitação brilhante de gaitas -de -foles são alguns dos 
efeitos inesperados que se ouvem nesta obra bem 
conhecida – nem que seja por ter anunciado durante 
anos o boletim meteorológico na TV ao som sempre 
esperançoso da Primavera.

Dimitry Sinkovsky is a conductor and violinist 
widely acclaimed for his emotional perfor-
mances, even when it comes to pieces of 
transcendent difficulty. He conducts the first 
participation of Orquestra Barroca in the open air 
concerts at Avenida dos Aliados, that includes  
his interpretation of a concerto by Vivaldi, 
marking the end of the summer with unforgetta-
ble music. The influence of the Italian Baroque 
in the Portuguese musical culture is well evident 
in Symphony in F, written by Pedro António 
Avondano, 1st violin of the Real Câmara of  
D. José I. The four concerts dubbed The Four 
Seasons are the best-known violin concertos of 
baroque music with contagious melodies and 
musical illustrations from each of the seasons. 
The birds, water bubbling on the spring of a river, 
the bucolic dream of a shepherd, or a brilliant 
imitation of bagpipes are some of the unexpected 
effects of this famous work.

Entrada Livre MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL  
VERÃO NA CASA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOSCO-PRODUÇÃO
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08 Sáb/Sat · 22:00 Avenida dos Aliados

Concertos  
na Avenida

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Johann Strauss II Abertura de O morcego
George Enesco Rapsódia romena nº 1
Johannes Brahms Dança húngara nº 5 
Vaughan Williams Fantasia sobre Greensleeves
Aaron Copland Hoe down (Rodeo)
Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk
Georges Bizet Suite nº 1 de Carmen
Johann Strauss I Marcha Radetzky

A Orquestra Sinfónica desce à Avenida dos 
Aliados numa das noites mais festivas da 
programação para brindar o público com 
música célebre do repertório sinfónico, 
desde a melhor tradição vienense de 
Strauss, passando pelo arranjo orques-
tral de Vaughan Williams sobre uma 
famosa melodia tradicional inglesa, até 
aos ambientes musicais associados ao 
Oeste americano descritos por Copland. 
O programa inclui ainda a emocionante 
banda sonora de Korngold para o filme 
The Sea Hawk, reconhecida como um dos 
momentos altos da carreira do compositor 
austríaco que se celebrizou em Hollywood. 
E porque festa poderá ser sinónimo de 
dança, Brahms e Enesco trazem -nos 
obras sinfónicas inspiradas nas canções e 
danças do Leste europeu. Quem também 
marca presença é a sensual Carmen, a 
cigana espanhola amada por tantos e imor-
talizada por compositores como Bizet. 

Orquestra Sinfónica goes down to Avenida dos 
Aliados on one of the most festive evenings of 
the season to toast the audience with famous 
music from the symphonic repertoire, including 
the best Viennese tradition of Strauss, Vaughan 
Williams’ orchestral arrangement on a famous 
traditional English melody and the musical 
environments associated with the American 
West described by Copland. The programme 
also presents Korngold’s thrilling soundtrack 
of the film The Sea Hawk, recognized as one 
of the high points in the career of the Austrian 
composer who became famous in Hollywood. 
And because party can be synonymous with 
dance, Brahms and Enesco bring us symphonic 
works inspired by the songs and dances of 
Eastern Europe. Also present is the sensual 
Carmen, the Spanish gypsy loved by so many 
and immortalized by composers like Bizet.

Entrada Livre MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL  
VERÃO NA CASA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOSCO-PRODUÇÃO
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AQVA MÚSICA
Termas de S. Pedro do Sul

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Johann Strauss II Abertura de O morcego
George Enesco Rapsódia romena nº 1
Johannes Brahms Dança húngara nº 5 
Vaughan Williams Fantasia sobre Greensleeves
Aaron Copland Hoe down (Rodeo)
Erich Wolfgang Korngold The Sea Hawk
Georges Bizet Suite nº 1 de Carmen
Johann Strauss I Marcha Radetzky

Orquestra Barroca Casa da Música
Dmitry Sinkovsky violino e direcção musical 

Antonio Vivaldi Concerto para violino em Ré menor, RV 242 
Pedro António Avondano Sinfonia em Fá maior 
Antonio Vivaldi As Quatro Estações 

Na primeira vez que visita a cidade beirã de São Pedro do Sul, a Orquestra Barroca faz-se acompanhar 
pelo aclamado maestro e violinista Dmitry Sinkovsky, apresentando uma das obras mais famosas de 
sempre: As Quatro Estações de Vivaldi, com melodias contagiantes e ilustrações musicais de cada 
uma das estações do ano. Os pássaros, a água da nascente de um rio, o sonho bucólico de um pastor 
ou a imitação de uma gaita-de -foles são alguns dos efeitos presentes nesta obra bem conhecida.  
O Barroco português faz-se também ouvir, com a Sinfonia em Fá de Pedro António Avondano.
In its first visit to the city of S. Pedro do Sul, the Orquestra Barroca is accompanied by the acclaimed conductor 
and violinist Dmitry Sinkovsky, presenting one of the most famous works ever: The Four Seasons, by Vivaldi, with 
contagious melodies and musical illustrations from each of the seasons. The birds, water bubbling on the spring of 
a river, the bucolic dream of a shepherd, or a brilliant imitation of bagpipes are some of the unexpected effects of 
this famous work. The Portuguese Baroque is featured with Sinfonia em Fá, written by Pedro António Avondano

A Orquestra Sinfónica sugere ao público de São Pedro do Sul 
uma viagem por paragens tão diversas como a Viena da dinastia 
Strauss ou o Oeste americano descrito por Copland, passando 
ainda por obras inspiradas em canções e danças do Leste euro-
peu. Num programa que inclui a emocionante banda sonora de 
Korngold para o filme The Sea Hawk, marca presença também a 
sensual Carmen, a cigana espanhola imortalizada pelo compositor 
francês Bizet.
Orquestra Sinfónica invites the audience of São Pedro do Sul on a jour-
ney through diverse places like the Vienna of the Strauss dynasty or the 
American West described by Copland, and works inspired by songs and 
dances of Eastern Europe. In a programme that includes Korngold’s thrill-
ing soundtrack to the film The Sea Hawk, there is also the sultry Carmen, 
the Spanish gypsy immortalized by the French composer Bizet.

Entrada Livre

07 Sex/Fri · 22:00 

08 Sáb/Sat · 22:00

CO-PRODUÇÃOMECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL  
VERÃO NA CASA



08 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Orquestra Fibra convida 
Sofia Escobar

07 Sex/Fri · 22:00 Esplanada

Luca Argel
CANTAUTOR

Natural do Rio de Janeiro, Luca Argel é vocalista 
e compositor dos grupos Samba Sem Fronteiras, 
Orquestra Bamba Social e Ruído Vário (com Ana Deus). 
Tem livros de poesia publicados no Brasil, em Espanha 
e em Portugal. Em 2017 lançou o disco muito elogiado 
Bandeira, que dá corpo ao repertório deste concerto 
em que se icluem alguns temas inéditos.
Born in Rio de Janeiro, Luca Argel is the singer and 
composer of Samba Sem Fronteiras, Orquestra Bamba 
Social and Ruído Vário (with Ana Deus). His poetry books 
were published in Brazil, Spain and Portugal. In 2017 he 
released the widely praised album Bandeira, which will be 
the base for the repertoire of this concert along with some 
new songs.

Entrada Livre 

José Eduardo Gomes direcção musical
Sofia Escobar solista

A FI-BRA – Filarmonia Juvenil de Braga/Casa do Professor agrega estudan-
tes de escolas, academias e conservatórios de música do distrito de Braga 
num agrupamento musical semiprofissional. O repertório é integralmente 
constituído por obras compostas para orquestra de sopros. A madrinha 
do projecto é Sofia Escobar, conhecida pela sua participação, em Londres, 
nos musicais O Fantasma da Ópera e West Side Story. A cantora e actriz 
foi nomeada para os principais prémios britânicos de teatro, entre os quais 
o Laurence Olivier Award, e ganhou um WhatOnStage Award para Melhor 
Actriz de Teatro Musical.
FI-BRA – Filarmonia Juvenil de Braga/Casa do Professor gathers students of 
schools, academies and conservatories of music from the district of Braga in a 
semi-professional musical group. The repertoire is composed entirely of works for 
woodwind orchestra. The advocate of the project is the singer and actress Sofia 
Escobar, known for her role in the musicals The Phantom of the Opera and West 
Side Story, in London. She was nominated for the top British theater awards, among 
them the Laurence Olivier Award, and won a WhatOnStage Award for Best Actress 
in a Musical.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Casa do Professor 



22 SETEMBRO 2018

09 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Tangerina 
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

12 Qua/Wed · 21.30 Esplanada

Mini Stereos
13 Qui/Thu · 22.00 Esplanada

Omniae Ensemble
08 Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

Ricardo Gordo
GUITARRA PORTUGUESA

Ricardo Gordo considera-se antes de tudo um músico de rock, mas toca-o na guitarra 
portuguesa. Com quatro discos editados e participações em colectâneas e longas-metra-
gens, explora as sonoridades ricas da guitarra por mundos ainda pouco desbravados.
Ricardo Gordo considers himself above all a rock musician, but he plays it on the Portuguese guitar. 
With four albums already released and participations in compilation albums and feature films, he 
explores the rich sonorities of the guitar in realms there are almost untraveled.

Entrada Livre 

Dificilmente ministráveis mas definitiva-
mente portáteis, os Mini Stereos nasceram 
com a Mono, mas deixaram-se seduzir 
pelos encantos do Stereo, fazendo-se 
sempre acompanhar por duas colunas – 
umas das quais a vertebral – para difundir 
alto e bom som a sua estirpe muito particu-
lar de pop/rock politicamente inepto.
Hardly manageable but definitely portable, the 
Mini Stereos were born with Mono, but seduced 
by the charms of Stereo, always accompanied 
by two speakers announcing loud and clear 
their very particular lineage of politically inept 
pop/rock. 
 
Entrada Livre 

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 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 aventureira.” (Nuno 
Catarino, Público)
Awarded in 2017 with Bernardo Sassetti Composition Prize, the Omniae Ensemble septet 
comprises a new generation of musicians, with a repertoire that crosses contemporary classi-
cal aesthetics and modern/avant-garde jazz. “The original and excellent compositions of Pedro 
Melo Alves, combined with the group's interpretive quality, make it a remarkable landmark for 
Portuguese jazz, a reference for contemporary music with broad horizons; bold, open and adven-
turous music”. (Nuno Catarino, Público)

Entrada Livre 

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

É na tangerina que marcamos encontro para 
inventar o que já foi inventado, emprestar 
vida a palavras e sons e desfrutar do seu 
sabor doce e fresco. Inspirados n’A Invenção 
do Dia Claro de Almada Negreiros, deixamo-
-nos contagiar pela alegria da tangerina que 
do cesto entornado rola para o mar e assim 
descobrimos o mundo.
In Tangerina we get together to invent what has 
already been invented, to give life to words and 
sounds and enjoy their sweet and fresh taste. 
Based on Almada Negreiros’ poem, A Invenção 
do Dia Claro (The Invention of the Clear Day), 
we are captivated by the joy of the tangerine 
that falls from the basket and rolls to the sea; 
and thus we discover the world.

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

PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com 
participação de 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%



24 SETEMBRO 2018

15 Sáb/Sat · 22:00 Sala 2

The Happy Mess 
1ª Parte: The Weatherman

The Happy Mess têm conquistado 
notoriedade com singles como “Morning 
Sun” e “Backyard Girl”, primeiros lugares 
dos tops de rádios nacionais com mais de 
um milhão de visualizações no YouTube. 
Depois do álbum de estreia Songs From 
The Backyard (2013), produzido por Fred 
(Orelha Negra/Banda do Mar/5-30), a 
banda gravou Half Fiction (Sony Music, 
2015), produzido por Rui Maia (X-Wife/
Mirror People), um disco que revela uma 
sonoridade indie rock cada vez mais 
evidente, com tonalidades de electrónica. 
A primeira parte do concerto é assegu-
rada por The Weatherman, herdeiro da 
pop anglo-saxónica de finais dos anos 60 
e inícios de 70. Os seus quatro álbuns de 
originais têm sido aclamados pela crítica 
em Portugal e além-fronteiras – dois dos 
quais foram mesmo eleitos Melhor Álbum 
do Ano pelo site bodyspace.net.
The Happy Mess have garnered notoriety with 
singles such as "Morning Sun" and "Backyard 
Girl", number one songs on national radio 
charts, and over a million views on YouTube. 
After the debut album Songs From The 
Backyard (2013), produced by Fred (Orelha 
Negra/Banda do Mar/5-30), the band recorded 
Half Fiction (Sony Music, 2015), produced by 
Rui Maia (X-Wife/Mirror People), an album 
that reveals the band's indie rock sonority and 
electronic tonalities. The Weatherman is in 
charge of the first part of the concert. Heir of 
the Anglo-Saxon pop from the late 60's and 
early 70's, his four original albums have been 
critically acclaimed in Portugal and abroad – 
two of which were even voted Best Album of 
the Year by bodyspace.net.
 

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Happy Mess

14 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

A Fé de 
Bruckner 
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Vassily Sinaisky direcção musical

Anton Bruckner Sinfonia nº 5

A monumental Quinta Sinfonia foi descrita por Langevin como “a mais bela 
missa escrita por Bruckner”. O seu carácter contrapontístico, os elemen-
tos corais e a narrativa cíclica confirmam o domínio completo de todas as 
vertentes técnicas da composição. Apesar da religiosidade e do misticismo 
que circundam a vida de Bruckner, esta é na verdade uma das suas obras mais 
profundamente intelectuais. Com quatro andamentos imponentes e um colos-
sal Finale, é um autêntico marco na obra do compositor austríaco. A Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música será dirigida por Vassily Sinaisky, maes-
tro russo com uma aclamada carreira internacional lançada em 1973 após a 
conquista da Medalha de Ouro no prestigiado Concurso Karajan em Berlim.
The monumental Fifth Symphony was described by Langevin as “the most beautiful 
Mass ever written by Bruckner.” Its counterpoint character, the choral elements and 
the cyclic narrative confirm the complete mastery of all the technical aspects of 
composition. Despite the religiosity and mysticism that surrounded Bruckner’s life, 
this is in fact one of his most profoundly intellectual works. With four towering move-
ments and a colossal Finale, it is a real landmark in the work of the Austrian composer.
Russian conductor Vassily Sinaisky, winner of the Gold Medal at the acclaimed 
Karajan Competition in Berlin in 1973, conducts Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música in another concert dedicated to the symphonies of one of the most celebrated 
composers and organists of Western history.

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19 
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Os músicos voaram na TAP AIR Portugal,
a companhia aérea da Casa da Música

14 Sex/Fri · 21:00 · Café

A Fé de Bruckner
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
TRANSMISSÃO EM DIRECTO



FANTASIA26 SETEMBRO 2018

Fantasia
18-29 Set
O termo Fantasia assume vários significados na música dos últimos cinco séculos, mani-
festando sempre a abertura ao espírito inventivo dos compositores. No Renascimento era 
mesmo o género dominante na música instrumental, o veículo ideal para que o compositor, 
que era também improvisador e instrumentista, desse largas à sua criatividade. Num dos 
cinco concertos incluídos neste festival, o Coro Casa da Música persegue estas origens 
apresentando motetes vocais da escola franco -flamenga – apontados como o modelo 
para o desenvolvimento da fantasia renascentista no alaúde – e contrapondo -os a obras 
fascinantes do século XX, como é o caso de três fantasias de Ligeti. Pedro Burmester 
toca obras -chave como a Sonata quasi una fantasia de Beethoven, mais conhecida como 
Sonata ao Luar, em que o compositor Daniel Moreira se inspira para uma nova peça que 
será aqui estreada pelo Remix Ensemble. Outro compositor que tem desenvolvido uma 
sólida relação com a Casa da Música é o alemão Johannes Schöllhorn, o que dá também 
origem a uma encomenda: uma obra construída sobre uma Fantasia de Bach e que será 
apresentada em estreia mundial pela Orquestra Sinfónica. Enquanto a Orquestra Barroca 
se foca no repertório do período que é a sua especialidade, passando pela fantasia e fuga, 
pela suite de danças mas também por escolhas mais bizarras imaginadas por Telemann, o 
premiado pianista Artur Pizarro explora esta sensação de capricho e de imprevisibilidade 
que caracteriza o termo Fantasia em repertório muito variado que se estende do período 
Barroco a Mendelssohn e Liszt.

The word Fantasia assumes several meanings in the music of the last five centuries, always mani-
festing the openness to the inventive spirit of the composers. In the Renaissance, it was even the 
dominant genre in instrumental music, the perfect vehicle for the creativity of the composer, who was 
also an improviser and an instrumentalist. In one of the five concerts included in this festival, Coro 
Casa da Música pursues these origins by presenting vocal motets of the Franco Flemish school – 
considered the model for the development of the Renaissance fantasia in the lute – in a counterpoint 
to fascinating works of the 20th century, such as Three Fantasies by Ligeti. Pedro Burmester plays 
key works like Beethoven’s Sonata quasi una fantasia, better known as Moonlight Sonata, which 
inspired composer Daniel Moreira to write a new piece to be premiered by Remix Ensemble. Another 
composer who has developed a solid connection with Casa da Música is the German Johannes 
Schöllhorn, and that connection also resulted in a commission: a work built on a Fantasia by Bach 
performed for the first time ever by Orquestra Sinfónica. While Orquestra Barroca focuses on the 
repertoire of the period that is its forte, going through fantasia and fugue, the suite of dances and also 
the more bizarre choices imagined by Telemann, the award-winning pianist Artur Pizarro explores 
this sensation of whim and unpredictability that characterizes the word Fantasia in very diverse 
repertoire that extends from the Baroque period to Mendelssohn and Liszt.



FANTASIA28 SETEMBRO 2018

18 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Para lá da Fantasia
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Pedro Burmester piano* 
Jonathan Ayerst piano **

Julian Anderson Alhambra Fantasy
Johann Sebastian Bach Fantasia BWV 903 *
Daniel Moreira Beethoven quasi una fantasia, op. 27, nº 2  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música e Kölnmusik)
-
Ludwig van Beethoven Sonata quasi una fantasia, op. 27, nº 2 * 
György Kurtag ...quasi una fantasia..., op. 27, nº 1 **

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

“Um daqueles poemas que a linguagem humana não sabe como 
qualificar”, segundo Berlioz, a Sonata ao Luar de Beethoven é 
uma das obras mais célebres já escritas para o piano. O epíteto 
“quasi una fantasia” sugere uma linguagem livre, próxima do 
improviso, de uma intensidade que Pedro Burmester transmite 
de forma soberba. As duas Sonatas op.27 serviram de inspiração 
para duas obras concertantes do compositor húngaro György 
Kurtág. …quasi una fantasia…, op.27, nº 1, incluída neste programa, 
é uma peça que faz uso da espacialização sonora e apresenta 
combinações instrumentais tão originais quanto insólitas. Outra 
composição nascida sob a inspiração de Beethoven é a nova 
encomenda a Daniel Moreira que receberá aqui a sua estreia. A 
fluidez do termo “fantasia” na época de Bach permite a sua apli-
cação tanto a obras de forma mais livre como a outras baseadas 
numa escrita mais contrapontística. A Fantasia cromática em Ré 
menor é uma obra singular na produção deste compositor, que 
revela como poucas a sua veia de improvisador numa tocata de 
enorme expressividade. A terminar, o Remix apresenta uma obra 
do britânico Julian Anderson escrita em celebração da arte e da 
arquitectura do Palácio de Alhambra em Granada.
“One of those poems that human language does not know how to 
qualify,” according to Berlioz, Beethoven’s Moonlight Sonata is one 
of the most celebrated works ever written for the piano. The epithet 
“quasi una fantasia” suggests a free language, close to improvisation, 
with an intensity that Pedro Burmester conveys superbly. The two 
Sonatas op. 27 were the inspiration for two works by the Hungarian 
composer György Kurtág. ... quasi una fantasia ..., op. 27, No. 1, included 
in this programme, is a piece that makes use of sound spatialization 
and presents very original and unusual instrumental combinations. 
Another composition born under the inspiration of Beethoven is the 
new commission to Daniel Moreira, which will be premiered here.
The fluidity of the term “fantasia” in Bach’s time allows its application 
to both freer works and other pieces based on more contrapuntal 
writing. The Chromatic Fantasia in D minor is a singular work in the 
production of this composer that reveals his improviser vein in a 
toccata of enormous expressiveness. Finally, Remix presents a piece 
by British  composer Julian Anderson written in celebration of the art 
and architecture of the Alhambra Palace in Granada.

19 Qua/Thu · 21:30 Esplanada

Percursos  
de Gilú Amaral

Elena Erera e Junior Areia convidados

Gilú Amaral é reconhecido na cena musical 
pernambucana como um dos melhores 
percussionistas da sua geração. Traz uma 
vasta experiência adquirida em parcerias 
com artistas como Naná Vasconcelos, 
Renata Rosa, Mundo Livre S/A, 
Bonsucesso Samba Clube e Ave Sangria. 
Entre os seus trabalhos mais conhecidos 
estão a Orquestra Contemporânea de 
Olinda, o Grupo Instrumental Wassab e  
a Academia da Berlinda, aclamados pela 
popularização de instrumentos de várias 
partes do mundo, como o ngoni, o ngoma  
e o hangdrums. Em “Percursos” expressa 
as suas fortes raízes percussivas, juntan-
do-se a Elena Erera (flauta transversal)  
e Junior Areia (baixo).
Gilú Amaral is recognized in the Pernambuco 
music scene as one of the best percussionists 
of his generation. His vast experience results 
from partnerships with artists like Naná 
Vasconcelos, Renata Rosa, Mundo Livre S/A, 
Bonsucesso Samba Clube and Ave Sangria. 
Some of his best-know projects include 
Orquestra Contemporânea de Olinda, the 
instrumental group Wassab, and Academia 
Berlinda, acclaimed for the dissemination of 
instruments from all over the world, such as 
the ngoni, the ngoma and the hangdrums. In 
"Percursos" he expresses his strong percussive 
roots with the help of Elena Erera (transverse 
flute) and Junior Areia (bass).

Entrada Livre 

“Um Remix Ensemble Casa 
da Música em verdadeiro 
estado de graça.” 
PACO YÁÑEZ, 
MONDOCLASICO.COM



APOIO: GOETHE-INSTITUT PORTUGALMECENAS CICLO SOGRAPE

30 SETEMBRO 2018

22 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Sinfonia  
Fantástica
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Brad Lubman direcção musical 

Johannes Schöllhorn Bach Fantasia BWV 922 
(estreia mundial; encomenda Casa da Música com o apoio do Goethe Institut)
Julian Anderson Fantasias 
-
Hector Berlioz Sinfonia Fantástica

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Rui Pereira

A Sinfonia Fantástica de Berlioz é, a todos os níveis, um feito extraordinário. É a primeira 
sinfonia de um jovem estudante, ainda aluno do Conservatório, mas demonstra uma 
audácia e capacidade de inovação surpreendentes, a par de uma mestria de orquestração 
genial. Uma outra celebração das sonoridades da orquestra sinfónica é aquela que o britâ-
nico Julian Anderson escreveu bem mais recentemente, com a obra Fantasias. Recheada 
de contrastes e com grande variedade de formas, explora a sensação de capricho e de 
imprevisibilidade que caracteriza historicamente o termo “fantasia”. Schöllhorn assinou já 
um conjunto de orquestrações contemporâneas de vários contrapontos da Arte da Fuga 
(gravadas em CD pelo Remix Ensemble). A obra que inicia este concerto é uma visita a 
outra faceta do grande mestre do Barroco, recriando uma obra de carácter tão imagina-
tivo que, nas palavras de Alfred Brendel, “nenhum compasso revela para onde o próximo 
poderá ir”.
Berlioz’s Symphonie Fantastique is, at all levels, an extraordinary feat. It is the first symphony of a 
young pupil, still studying in the Conservatory, but demonstrates a surprising audacity and capac-
ity of innovation, along with a great mastery of orchestration. Another celebration of the sonorities 
of the symphony orchestra is the one that the British Julian Anderson wrote much more recently, 
with the work Fantasies. Filled with contrasts and with a wide variety of forms, it explores the sensa-
tion of whim and unpredictability that historically characterizes the term “fantasia”. Schöllhorn has 
already signed a set of contemporary orchestrations of various counterpoints of the Art of Fugue 
(recorded on CD by Remix Ensemble). The piece that begins this concert is a visit to another facet 
of the great master of the Baroque, recreating a work of such an imaginative character that, in the 
words of Alfred Brendel, “no bar reveals where the next one will go.”

FANTASIA

21 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

Com Cátia de Oliveira, Adriana Paquete  
e Diogo Aranha

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 
becomes a true Fado House, where fado is 
“served at the table” by renowned performers, 
honouring our finest tradition and the contem-
poraneity of Portuguese music par excellence.

€ 37,5 (inclui jantar)

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Apoio: Goethe Institut (logótipo)

“A Orquestra 
Sinfónica do Porto 
Casa da Música 
contou no pódio 
com um maestro 
tão excelente como 
o norte-americano 
Brad Lubman, 
músico de uma 
precisão rítmica 
fabulosa.” 
PACO YÁÑEZ 
MONDOCLASICO.COM

20 Qui/Thu · 22:00 Esplanada

Trio SoulBossa

Cruzando a bossa nova, a MPB e o jazz, 
o Trio SoulBossa reúne a cantora de jazz 
Gabriela Couto – estudante de Canto Jazz 
na ESMAE e vocalista do tributo a Amy 
Winehouse “Remember Amy” –, o guitar-
rista Paulo Silva Melo – membro-fundador 
dos Vera Cruz e do Quinteto Aruanda – e o 
percussionista Sérgio Vieira –  mestrando 
em Bateria Jazz na ESMAE e músico com 
ampla experiência internacional.
Combining bossa nova, MPB and jazz, Trio 
SoulBossa brings together Gabriela Couto 
– Jazz student at ESMAE and singer of 
"Remember Amy", a tribute to Amy Winehouse 
- guitarist Paulo Silva Melo - founding member 
of Vera Cruz and Quinteto Aruanda - and 
percussionist Sérgio Vieira – a musician with 
a vast international experience and a Master's 
degree in Jazz (Drums) by ESMAE.

Entrada Livre 



32 SETEMBRO 2018

23 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Fantasias  
Corais
Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 

Giovanni Gabrieli O magnum  mysterium      
Carlo Gesualdo Il sol qual or più splende; Moro lasso al mio duolo 
Johannes Ockeghem Alma redemptoris mater
Gyorgi Ligeti Drei Phantasien
Johannes Ockeghem Missa Prolationem: Kyrie e Gloria
Pablo Ortiz Ancor che col partire; E ne la face de begli occhi accende
Giovanni Gabrieli O Jesu mi dulcissime

Género dominante na música instrumental renascentista, a fantasia desenvolveu-se 
sob a influência de modelos da música vocal, como o motete e o madrigal. A escrita 
imitativa e a clara disposição de vozes que se ouvem numa fantasia ao alaúde são já bem 
patentes na música de Ockeghem, o grande mestre da polifonia franco-flamenga. Neste 
ciclo de concertos dedicados à fantasia, o programa apresentado pelo Coro Casa da 
Música percorre esses modelos e passa também por obras polifónicas criadas em Itália 
por Gabrielli, um herdeiro da tradição franco-flamenga, e Gesualdo, autor de madrigais 
inovadores porque livres de qualquer amarra, no mais puro sentido da fantasia. A música 
do nosso tempo completa este programa desafiante, com as sonoridades labirínticas de 
Ligeti e o olhar de Pablo Ortiz sobre um poema renascentista.
A dominant genre in Renaissance instrumental music, fantasia developed under the influence 
of vocal music models, such as the motet and the madrigal. The imitative writing and the clear 
arrangement of voices heard in a lute fantasy are already well known in the music of Ockeghem, 
the great master of French-Flemish polyphony. In this cycle of concerts dedicated to the fantasia, 
the program presented by Coro Casa da Música goes through these models and also the poly-
phonic works created in Italy by Gabrielli, an heir of the Franco-Flemish tradition, and Gesualdo, 
the author of innovative madrigals, free of any restrictions, in the purest sense of fantasia. The 
music of our time completes this challenging program, with the intricate sounds of Ligeti and the 
perspective of Pablo Ortiz on a Renaissance poem.

1ª Plateia € 14 · 2ª Plateia € 12 · 3ª Plateia € 10
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“O excelente nível 
interpretativo que 
o Coro Casa da 
Música manteve 
é demonstrativo 
da experiência 
e maturidade 
actual do grupo.”
PÚBLICO

23 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Mini Mozart 
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida 
formadores

A brincadeira dita os andamentos desta 
viagem pela paisagem de Mozart. Onde 
menos se espera, novas sonoridades 
desvendam a melodia suave de um  
acordeão ou a pressa do piano em “Alla 
Turca”, a alegria da Sonata Fácil e, de 
repente, a energia de pa-pa-pa-pa…
Papagena-Papageno numa Flauta Mágica. 
Fun dictates the progress of this journey 
through Mozart’s landscape. When we least 
expect it, new sounds unravel the soft melody 
of an accordion or the haste of the piano 
in “Alla Turca”, the joy of the Sonata Facile 
and, suddenly, the energy of pa-pa-pa-pa... 
Papagena-Papageno in a Magic Flute.

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

PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com 
participação de 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%

FANTASIA

MECENAS MÚSICA CORAL
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25 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Bizarrias  
e Fantasias
Orquestra Barroca Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical 

Johann Sebastian Bach Fantasia e Fuga em Sol menor
Georg Philipp Telemann La Bizzare
Jean-Baptiste Lully Suite de Armide 
-
Johann Joseph Fux Abertura em Ré menor
Georg Muffat Laeta poësis 

Um percurso por géneros característicos do período Barroco que começa com um dos seus pares 
mais famosos: a fantasia e a fuga. O génio inventivo de Johann Sebastian Bach leva ao limite a sua 
exploração, com uma Fantasia de linguagem muito aberta e caminhos harmónicos densos e ines-
perados. Uma branle onde cada parte tem anotada uma métrica diferente, uma sarabanda com 
intervenções inesperadas, a energia obstinada da fantasia, um segundo violino que parece gozar com 
os restantes instrumentos: eis La Bizzare, um dos melhores exemplos da capacidade engenhosa de 
Telemann para satirizar as convenções da época. As obras de Lully, Fux e Muffat que completam o 
programa incluem várias danças em voga nas cortes europeias do período Barroco.
A journey through genres that characterize the Baroque period and begins with one of its most famous pairs: 
fantasia and fugue. The inventive genius of Johann Sebastian Bach pushes its exploration to the limit, with a 
Fantasia that is very open in language and with dense and unexpected harmonic paths. A branle where each 
part has a different metric, a sarabande with unexpected interventions, the stubborn energy of the fantasia, 
a second violin that seems to make fun of the other instruments: this is La Bizzare, one of the best examples 
of Telemann’s ingenious ability to satirize the conventions of his time. The works of Lully, Fux and Muffat that 
complete the programme include several dances that were in vogue in the European courts during the  
Baroque period.

26 Qua/Wed · 21.30 Esplanada

Joana Almeirante

Natural de Santa Maria da Feira, Joana 
Almeirante é uma jovem instrumen-
tista de 19 anos. Formada em Jazz no 
Conservatório de Música da Jobra, 
integrou a banda de Miguel Araújo e 
apresenta-se agora a solo com temas 
originais para guitarra e voz. 
Born in Santa Maria da Feira, Joana 
Almeirante is a 19-year-old musician who 
graduated in Jazz at Conservatório de 
Música de Jobra. She joined Miguel Araújo's 
band and is now performing solo her original 
songs written for guitar and voice.  

Entrada Livre 

 

27 Qui/Fri · 22.00 Esplanada

Salmoura

O som de Salmoura é uma mistura de 
melodias tradicionais com jazz contem-
porâneo, influenciado por figuras como 
Avishai Cohen, Tigran Hamasyan ou Omer 
Klein. O projecto conta com Nunes na voz, 
Diana Cangueiro no piano, Carlos Borges 
no baixo e Miguel Fernandez na bateria. 
Salmoura is a mixture of traditional melodies 
with contemporary jazz, influenced by figures 
such as Avishai Cohen, Tigran Hamasyan 
or Omer Klein Susana. The project features 
Nunes on vocals, Diana Cangueiro on piano, 
Carlos Borges on bass and Miguel Fernandez 
on drums.

Entrada Livre 

FANTASIA

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

“A Orquestra 
Barroca Casa 
da Música (…) 
brilhou como 
um ensemble 
de sonoridade 
original e classe 
internacional.”
DIE RHEINPFALZ



MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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28 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Todos os 
caminhos vão 
dar a Viena
 SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA 

28 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

Alcool Club

Iniciado em 2000, Alcool Club é um 
projecto de hip hop português com um 
estilo bastante definido e que explora 
temas do quotidiano através de rimas 
cativantes e flows versáteis. O colectivo 
de Sines já lançou dois álbuns de originais, 
Club 120 e Rap Proibido, e conta com uma 
devota legião de seguidores espalhada 
pelo país, distribuída entre as tribos do 
techno, do drum n’bass e das subculturas 
urbanas alternativas ao circuito do hip hop. 
Alcool Club is a Portuguese hip hop project 
created in 2000 with a very defined style that 
explores everyday issues with captivating 
rhymes and versatile flows. The collective 
from Sines has already released two albums, 
Club 120 and Rap Proibido, and has a devoted 
legion of followers scattered throughout 
the country among the tribes of techno, 
drum’n’bass and the alternative urban subcul-
tures of the hip hop circuit.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Primeira Linha

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Thomas Zehetmair direcção musical

Franz Schubert Abertura Alfonso und Estrella
Antonio Salieri Vinte e seis variações sobre La Folia
-
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 4

O violinista austríaco Thomas Zehetmair regressa à Sala Suggia, agora na qualidade de maestro, para 
dirigir um programa com nomes incontornáveis da vida musical vienense. A Abertura para Alfonso 
und Estrella foi escrita para uma ópera que Schubert não veria estreada e ainda hoje conta raríssi-
mas encenações, mas é um excelente exemplo da enorme inventividade melódica do compositor. 
De naturalidade italiana mas compositor oficial da corte de José II, Arquiduque da Áustria, Antonio 
Salieri escreveu 26 variações sobre La Folia, a dança que terá surgido em Portugal no século XV e que 
figura entre os temas musicais mais antigos da Europa. Das nove sinfonias de Beethoven, a quarta é 
provavelmente a menos interpretada mas também nela conseguimos escutar os detalhes caracte-
rísticos da sua linguagem.
Austrian violinist Thomas Zehetmair returns to Sala Suggia, this time as a conductor, to conduct a programme 
with unavoidable names of Viennese musical life. The overture of Alfonso und Estrella was written for an opera 
that Schubert would never see premiered, and which continues to be played very rarely, but is an excellent 
example of the great melodic inventiveness of the composer. A native of Italy but an official composer of the 
court of Joseph II, Archduke of Austria, Antonio Salieri wrote 26 variations on La Folia, the dance that emerged 
in Portugal in the 15th century and is one of the oldest musical themes in Europe. Of Beethoven’s nine sympho-
nies, the fourth is probably the least performed but in it we can hear the characteristic details of his language.

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

“O uso sensível  
que Zehetmair  
faz do vibrato e  
a sua variedade  
de fraseio e cor  
é impressionante  
e envolvente.”
BBC MUSIC MAGAZINE

28 Sex/Fri · 21:00 · Café

Todos os caminhos  
vão dar a Viena
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
TRANSMISSÃO EM DIRECTO
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29 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Artur Pizarro
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Georg Philipp Telemann 3 Fantasias, TWV 33 
Wilhelm Friedemann Bach Fantasia em Dó maior, F.14
Wilhelm Friedemann Bach Fantasia em Lá menor, F.23
Jan Václav Voříšek Fantasia, op.12
-
Franz Schubert Fantasia “Graz”,  D.605a
Felix Mendelssohn Fantasia, op.28
Ludwig van Beethoven/Franz Liszt Fantasia sobre temas  
de As Ruínas de Atenas

A Fantasia no piano do Barroco ao Romantismo. Com raízes que recuam um pouco mais até ao 
Renascimento e à música de carácter improvisado tocada ao alaúde, a fantasia atravessou os 
séculos e foi assumindo diferentes contornos. O prestigiado pianista Artur Pizarro – vencedor do 
Concurso Vianna da Motta 1987, do Greater Palm Beach Invitational Piano Competition 1989 e do 
Leeds International Piano Competition 1990 – apresenta um conjunto de perspectivas contras-
tantes sobre uma das formas mais abertas à criatividade dos compositores. Desde as aberturas 
francesas e as danças barrocas usadas por Telemann até à linguagem livre de um lendário impro-
visador como foi o filho mais velho de J. S. Bach, passando pela sensibilidade lírica de Schubert, o 
recital culmina com uma fantasia de Mendelssohn inspirada em temas escoceses e um autêntico 
cavalo -de -batalha que é a Fantasia de Liszt sobre temas de Beethoven.
The fantasia on the piano, from the Baroque period to Romanticism. With roots that go back a little further 
until the Renaissance and the improvised music played on the lute, the fantasia crossed the centuries and 
took on different forms. The prestigious pianist Artur Pizarro – winner of the Vianna da Motta Competition 
1987, the Greater Palm Beach Invitational Piano Competition 1989 and the Leeds International Piano 
Competition 1990 – presents a set of contrasting perspectives on one of the forms that is most open to the 
composers creativity. From the French overtures and the Baroque dances used by Telemann to the free 
language of a legendary improviser such as JS Bach’s eldest son and Schubert’s lyrical sensitivity, the recital 
culminates in a fantasia by Mendelssohn inspired by Scottish themes and a genuine battle-horse, which is 
Liszt’s Fantasia on themes from Beethoven.

1ª Plateia € 22 · 2ª Plateia € 20 · 3ª Plateia € 18
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

FANTASIA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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30 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Era outra vez uma vez… 
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Isto tem feitiço. Com os contos infantis 
outra vez misturados, são muitas as perso-
nagens à espera de (en)cantar. Cá estão 
os sete anões, o Aladino e a Menina do Mar, 
mais príncipes e princesas que gostam de 
dançar. Quando fica tudo parado, diz-se  
em coro o contrafeitiço e logo se quebra  
o enguiço.
There is a spell in here, somewhere. With 
all the tales mixed up again, there are many 
characters waiting to sing. The seven dwarves, 
Aladdin, the Girl from the Sea, and all the 
princes and princesses who love to dance. 
When everything stops, the counterspell must 
be sung in unison to break the spell. 

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

PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com 
participação de 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%

30 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

A Quarta de 
Beethoven
Concerto comentado para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Thomas Zehetmair direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira

Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 4

€ 12 
-
Cartão Continente: na compra de um bilhete para 
adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)

Robert Schumann descreveu a Quarta Sinfonia de Beethoven, em 
relação às sinfonias vizinhas, como uma “delicada donzela entre 
dois gigantes nórdicos”. Já Hector Berlioz considerou que “o carác-
ter geral da partitura é animado, vivo, alegre e com uma doçura 
celestial”. O compositor Daniel Moreira guia -nos através daquela 
que será provavelmente a sinfonia de Beethoven menos escutada 
nas salas de concerto.
Robert Schumann described Beethoven’s Fourth Symphony, in rela-
tion to its neighbouring symphonies, as a “delicate damsel between 
two Nordic giants.” Hector Berlioz on the other hand believed that 
“the general character of this score is either lively, alert and gay or of a 
celestial sweetness”. The composer Daniel Moreira guides us through 
what is probably Beethoven’s less heard symphony in concert halls.

PATROCINADOR SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE



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

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 benefi-
ciará de um desconto igual ao valor da visita.

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 desenvolvidos 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 dinâmicas 
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!

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

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

Visitas Guiadas
Setembro
10:00/11:00/16:00/17:00 ENG
11:00/14.30/16:00 PT



Menu do dia 
€ 14,5 Almoço · € 19,5 Jantar

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
 
Segunda a Quinta 12:30 – 15:00 e 19:30 – 23:00
Sexta e Sábado 12:30 – 15:00 e 19:30 – 00:00
Domingos Encerrado excepto em véspera de feriado
Feriados Encerrado excepto Sextas e Sábados

18 Ter · 19:30

Enoport United Wines

O Grupo Enoport é fruto da união de várias empresas vinicolas 
(Caves Velhas, Caves Dom Teodósio, Adegas Camillo Alves, 
Cavipor, Caves Acácio e Caves Moura Basto).
A Quinta da Devesa (Vinhos Verdes), Quinta Beirã (Dão), 
Quinta de S. João Batista (Tejo), Quinta do Boição (Bucelas)  
e a Herdade de Machede (Alentejo) formam o núcleo principal 
de propriedades agrícolas do Grupo, de onde provém a matéria 
prima para a produção.
 
€ 25 (inclui jantar depois da prova)

INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

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

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 
dia até ao limite de 4 por pessoa.

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes. 
Aos seus portadores é indispensável a 
apresentação de documentos comprovativos 
aquando da sua admissão aos espectáculos. 
Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 
pela Casa da Música, não abrangendo os de 
promotores externos.

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 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 11:00/14:30/16:00
Inglês 10:00/11:00/16:00/17:00 
€ 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

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
Encerrado de 30/07 a 30/08
Closed from 30/07 to  30/08

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%
< 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 11:00/14:30/16:00
English 10:00/11:00/16:00/17:00
€ 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–SGPS, S. A.
III–Investimentos Industriais e Imobiliários, 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.

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e 
Participações
BA Glass
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
III – Investimentos Industriais e 
Imobiliários
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde 

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp
 





MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

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

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

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


