
 
 

               
            

 
  

Vem participar numa Visita Guiada à Casa da Música. 
Casa da Música é a principal sala de concertos localizada na Avenida da Boavista, no Porto, em Portugal. 

Foi projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas, como parte do evento Porto Capital Europeia da Cultura em 2001 (Porto 2001),  

no entanto, a construção só ficou concluída em 2005, transformando-se imediatamente num ícone da cidade. 

A Casa da Música foi construída junto da Praça de Mouzinho de Albuquerque.  

O lugar onde foi construído o atual edifício, era antes usado para recolha e reparação de carros elétricos que circulavam pela cidade do Porto. 
 

A construção do edifício trouxe novos desafios à engenharia, de maneira a conseguir a forma geométrica ímpar que o edifício tem.  

Os trabalhos de engenharia estiveram a cargo das empresas Ove Arup em Londres em conjunto com Afassociados, no Porto. 

A Casa da Música possui dois auditórios principais, embora outras áreas do edifício possam ser adaptadas para concertos ou espetáculos (oficinas, atividades educacionais, etc.): 

 O auditório grande tem uma capacidade inicial de 1 238 lugares, mas pode variar de acordo com a ocasião. 

 O auditório pequeno é flexível, não sendo publicitado um número fixo de lugares, embora possa ser definida uma média de 300 lugares sentados e 650 lugares de pé,  
dependendo do tamanho e da localização do palco, da disposição das cadeiras, da presença e do tamanho do equipamento de som e de gravação, etc.. 

 No topo do edifício, existe um terceiro espaço para espetáculos, projetado para 250 lugares. 

 Restaurante Casa da Música - No Restaurante pode apreciar uma cozinha com assinatura de autor, inspirada no mundo, confecionada com ingredientes de qualidade e a 
preços convidativos. 

 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 25 de maio 
 

 
  Crianças  

Até 12 anos  
c/ 1 adulto pagante 

Adultos  
(a partir dos 13 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): GRATUITO 8,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     9,50 € 

 Não Sócio Clube PT: GRATUITO 10,00 € 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
09H45  

Casa da música 
AVENIDA DA BOAVISTA,  604-610,   4149-071 PORTO 

 

INSCRIÇÕES: 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 25 de MAIO) 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o nib: 003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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