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Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo
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(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228
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Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
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COMO CHEGAR
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+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
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CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã

ONDE FICAR
PORTO PALÁCIO HOTEL
Av. da Boavista 1269 
4100-130 Porto
(+351) 22 608 6600
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal



8 EDITORIAL

Chuva  
de Estreias
Rain of Premieres

Em Novembro, a música dos períodos Barroco e Clássico está no centro 
das atenções e é acompanhada pelo produto da sua influência nos 
compositores da actualidade. Com o envolvimento de quatro agrupamen-
tos residentes, são cinco concertos que contam com as presenças de 
todos os artistas residentes na Casa da Música em 2018: Georg Friedrich 
Haas, com a estreia mundial de uma nova obra encomendada pela Casa 
da Música em parceria com outras instituições internacionais; o cravista 
Andreas Staier, apresentando a música que já deu origem a um CD ao lado 
da Orquestra Barroca; o violinista Benjamin Schmid, no último capítulo 
da Integral dos Concertos para Violino de Mozart; e o jovem compositor 
Gonçalo Gato, também com uma encomenda a estrear. Momento sempre 
especial da programação, o festival À Volta do Barroco é apresentado 
mais em pormenor nas páginas seguintes.
Estrelas de vários universos musicais passam este mês pela Casa da 
Música. Merece destaque a estreia em Portugal do multipremiado pianista 
sul-coreano Yekwon Sunwoo, um dos grandes virtuosos da nova geração 
que no ano passado venceu o prestigiado Concurso Van Cliburn. Outra 
estreia é a partilha de palco entre o trompetista Peter Evans, uma enorme 
referência da música improvisada, e a Orquestra Jazz de Matosinhos.
Além dos concertos regulares no Café, a programação passa por nomes 
como Jorge Palma, António Zambujo e a banda sensação brasileira 5 a 
seco e pelas fascinantes propostas do Misty Fest, incluindo Avishai Cohen 
e Danças Ocultas com Jaques Morelenbaum. Acompanhe ainda as muitas 
actividades do Serviço Educativo, que neste mês estreia a nova oficina 
Grilis em Paris.

In November the music from the Baroque and Classical periods will be center 
stage, accompanied by the product of its influence on today's compos-
ers. With the participation of four of our resident ensembles, there are five 
concerts that will count on the participation of every artist in residence at 
Casa da Música in 2018: Georg Friedrich Haas, with the world premiere of a 
new work commissioned by Casa da Música in partnership with other inter-
national institutions; the harpsichordist Andreas Staier, presenting the music 
that resulted in a CD with Orquestra Barroca; the violinist Benjamin Schmid, 
in the last chapter of Mozart's Complete Violin Concertos; and the young 
composer Gonçalo Gato, also debuting a commissioned piece. Always a 
special moment of the program, the À Volta do Barroco festival is presented 
in more detail on the following pages.
Stars from various musical universes will visit Casa da Música this month. 
Certainly worth mentioning is the first performance in Portugal of award-win-
ning South Korean pianist Yekwon Sunwoo, one of the great virtuosos of the 
new generation who won the prestigious Van Cliburn International Piano 
Competition last year. And speaking of premieres, Peter Evans – a huge 
reference of improvised music – and Orquestra Jazz de Matosinhos will also 
be sharing the stage for the first time.
In addition to the regular concerts at the Café, the program includes names 
like Jorge Palma, António Zambujo, the Brazilian sensation band 5 a Seco 
and the fascinating proposals of the Misty Fest, including Avishai Cohen and 
Danças Ocultas with Jaques Morelenbaum. Don't forget to keep an eye on 
the many activities of the Education Service, which this month debuts the 
new workshop Grilis em Paris.



01 Qui Renato Dias Trio 
Entrada Livre 

03-11  
Nov

À Volta do Barroco 

03 Sáb As Estações 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

03 Sáb Crassh

04 Dom Mini Mozart  
Serviço Educativo

04 Dom O Regresso de  
Andreas Staier 
Remix Ensemble & Orquestra Barroca 
Casa da Música

04 Dom Anna von Haussolff 
Misty Fest

06 Ter Invenções Barrocas 
Orquestra Barroca & Remix Ensemble 
Casa da Música

07 Qua Cavalheiro 
Entrada Livre 

07 Qua 5 a seco

08 Qui Anaquim

08 Qui João Mortágua  
“Dentro da Janela”  
Entrada Livre 

09 Sex Aline Frazão

10 Sáb Áudio na Web
Serviço Educativo

10 Sáb Conferência  “Mito e Música” 
com Harrison Birtistle, 
Charlotte Higgins e  
Gillian Moore 
Fórum do Futuro

10 Sáb Contos de Viena  
Orquestra Sinfónica & Remix Ensemble 
Casa da Música

11 Dom Era outra vez uma vez…  
Serviço Educativo

11 Dom Scarlatti Sagrado 
Coro Casa da Música

12 Seg PianOrquestra – Piano a 10 
mãos – Convidada especial: 
Luísa Sobral 
Misty Fest

13 Ter Miguel Martins
Novos Valores da Guitarra Portuguesa

13 Ter Júlio Resende  
“Cinderella Cyborg”

14 Qua YoYo Borobia 
Entrada Livre

15 Qui Andrea Motis
Misty Fest

15 Qui Eduardo Cardinho Reunion 
Entrada Livre

16 Sex Clássicos em Praga 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

16 Sex Clássicos em Praga
Transmissão em directo no Café

16 Sex Festival Termómetro

17 Sáb Yekon Sunoo 
Ciclo Piano Fundação EDP

17 Sáb Duarte

18 Dom Grilis em Paris 
Serviço Educativo

18 Dom Sinfonia de Resistência  
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

19 Seg Jorge Palma  
“Expresso do Outono”

20 Ter José Soares Quarteto 
Novos Valores do Jazz 

20 Ter Avishai Cohen Trio
1ª Parte: Francisco Sales 
Misty Fest

21 Qua Danças Ocultas
Convidado Especial:  
Jaques Morelenbaum 
Misty Fest

21 Qua The CityZens 
Entrada Livre

22 Qui Rui David  
“O Princípio da Incerteza”

22 Qui Incerteza do Trio Certo
Entrada Livre

23 Sex Fado à Mesa 
Diogo Aranha, Catarina Rosa  
e Pedro Marão

23 Sex Francisco, el Hombre

24 Sáb Percussão Tradicional 
Portuguesa 
Serviço Educativo

24 Sáb Workshop AMAEI

24 Sáb Bruckner na Despedida 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

25 Dom PerlimpimPUM! 
Serviço Educativo

25 Dom Peter Evans & Orquestra 
Jazz de Matosinhos  
Ciclo Jazz

27 Ter António Zambujo 
Concerto Solidário Vida Norte

28 Qua João Farinha & Fado ao 
Centro “Sim”

28 Qua Astrodome 
Entrada Livre

29 Qui Giovanni Guidi  
Entrada Livre

30 Sex La Valse! 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

30 Sex La Valse! 
Transmissão em directo no Café

10 NOVEMBRO 2018 INDICE

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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À Volta  
  do Barroco 
03-11 Nov

O regresso do prestigiadíssimo cravista e maestro Andreas Staier 
ao festival À Volta do Barroco é o pretexto ideal para explorarmos 
uma das formas mais férteis e duradouras criadas neste período: 
o concerto, que ao longo da história deu origem a tantos diálo-
gos fabulosos entre uma orquestra e um instrumento solista. Em 
programas da Orquestra Barroca que circulam à volta de Carlos 
Seixas e Domenico Scarlatti, dois compositores teclistas asso-
ciados à Capela Real de Lisboa no século XVIII, Staier interpreta 
concertos para cravo do primeiro e sonatas a solo do segundo. 
Os reflexos do Barroco na música dos nossos dias são o pretexto 
para a presença do Remix Ensemble, que nos revela um fascinante 
Concerto para piano de Beat Furrer – fundador do prestigiado 
Klangforum Wien. Aqui o foco já aponta para as criações de auto-
res austríacos, ou não fosse a Áustria o País -Tema 2018. Entre elas 
destaca -se a estreia mundial de uma encomenda ao Compositor 
em Residência, Georg Friedrich Haas. O nome de Scarlatti volta 
à baila para o programa do Coro Casa da Música, uma curiosa 
selecção de obras sacras de pai e filho, Alessandro e Domenico 
– dois compositores mais conhecidos pela sua produção noutros 
géneros que não o religioso. Entre o sagrado e o secular está mais 
uma das grandes invenções do Barroco, a oratória, com magníficos 
exemplares ao longo desse período e nos anos que se lhe seguiram. 
É o caso d’As Estações de Haydn, uma obra emblemática sob a 
leitura de um reconhecido especialista no Classicismo vienense, 
Leopold Hager, que dirige um elenco internacional de solistas, a 
Orquestra Sinfónica e o Coro Casa da Música na imperdível aber-
tura do festival À Volta do Barroco 2018.

NOVEMBRO 2018

The return of the prestigious harpsichordist and maestro Andreas Staier to the À Volta 
do Barroco festival is the ideal excuse for exploring one of the most fertile and lasting 
forms created in this period: the concerto, which throughout history has given rise to 
so many fabulous dialogues between the orchestra and the solo instrument. In the 
programmes of Orquestra Barroca that circulate around Carlos Seixas and Domenico 
Scarlatti, two keyboard composers associated with Capela Real de Lisboa (Royal 
Chapel of Lisbon) in the 18th century, Staier performs concertos for harpsichord by 
Seixas and solo sonatas by Scarlatti. The reflections of the Baroque in today’s music 
serve as pretext for the presence of Remix Ensemble, which reveals a fascinating 
Piano Concerto by Beat Furrer – the founder of the prestigious Klangforum Wien. The 
focus here is the creations of Austrian authors, as Austria is the Theme Country in 
2018. Among them is the world premiere of a work commissioned to the Composer 
in Residence, Georg Friedrich Haas. Scarlatti’s name is also part of the programme 
of Coro Casa da Música, a curious selection of sacred works by father and son, 
Alessandro and Domenico – two composers better known for their production in 
genres other than religious. Between the sacred and the secular is one of the great 
inventions of the Baroque, the oratorio, with magnificent examples from that period 
and the years that followed. This is the case of Haydn’s The Seasons, an emblematic 
work conducted by a renowned expert in Viennese Classicism, Leopold Hager, who 
leads an international cast of soloists, Orquestra Sinfónica and Coro Casa da Música in 
the unmissable opening of the À Volta do Barroco Festival 2018.

À VOLTA DO BARROCO
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01 Qui/Thu · 22:00 Café

Renato Dias Trio
03 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

As Estações
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Depois do êxito que foi A Criação, Haydn volta a trabalhar com o libretista 
Van Swieten numa grande oratória e acaba por escrever aquela que se 
revelaria uma das suas maiores obras -primas. Desenhada aparentemente 
como uma reflexão sobre a Natureza, a oratória As Estações começa com 
o lançamento das sementes na Primavera, descreve a aurora de um dia de 
Verão e uma arrebatadora tempestade, assinala as colheitas de Outono e 
sentencia um Inverno rigoroso que tudo apaga. Na verdade, é uma alegoria 
da vida que se constrói sobre um manancial riquíssimo de ideias melódi-
cas nascidas da autenticidade das canções tradicionais, mas explorando 
também uma linguagem erudita que sugere a real profundidade da obra – a 
inexorável marcha da vida e a esperança numa nova existência, “livre para 
sempre de sofrimento e morte”.
After the success of Creation, Haydn’s collaboration with librettist Van Swieten 
continued and he wrote the great oratorio that ended up being one of his greatest 
masterpieces. Drawn apparently as a reflection on Nature, The Seasons begins 
with the sowing of the seeds in the spring, describes the dawn of a summer day and 
a sweeping storm, the autumn harvests and a rigorous winter that extinguishes 
everything. In effect, this is an allegory of life that builds itself on a wealth of melodic 
ideas based on the authenticity of traditional songs and choirs of shepherds and 
spinners, but also exploring the erudite language of Haydn that culminates in 
several fugues and suggests the real depth of the piece – the inexorable march of 
life, and hope in a new existence, “forever free from suffering and death”.

Renato Dias guitarra e composição
Filipe Teixeira contrabaixo
Filipe Monteiro bateria

Renato Dias apresenta uma selecção de 
composições originais que são um reflexo 
da musicalidade e da sensibilidade que o 
caracteriza. Acompanhado por músicos de 
vasta experiência profissional do pano-
rama jazzístico português, explora a partir 
de vários ângulos o conceito do “belo”, 
transportando-nos para ambientes e sono-
ridades que tanto têm de profundidade e 
delicadeza harmónica como de enérgica 
complexidade rítmica.
Renato Dias presents a selection of original 
compositions that reflect his musicality and 
sensitivity. Accompanied by musicians with a 
vast experience in the Portuguese jazz scene, 
he explores the concept of "beautiful" from vari-
ous angles, transporting us to atmospheres and 
sounds that are harmonically deep and delicate 
but also energetic in their rhythmic complexity.

Entrada Livre

1ª Plateia € 28 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 22
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

03 Sáb/Sat · 16:30 e 21:30 Sala 2

Crassh

Com CRASSH, tudo constitui pretexto 
para produzir som e movimento. Como 
resultado, tudo o que é produzido reflecte 
sonoridades únicas, divertidas e envolven-
tes, dotadas de um entusiasmo conta-
giante. A voz é sempre em CRASSHnês, 
e entre melodias conhecidas ou originais 
CRASSHnianos, o público é transportado 
por uma energia transbordante e um 
humor a toda a prova, num espectáculo 
sem barreiras. A diversão e a surpresa 
estão garantidas!
With CRASSH, everything is an excuse to 
create sounds and movement. As a result, 
everything that is produced reflects unique, fun 
and engaging sounds with a contagious enthu-
siasm. The lyrics are always in CRASSHnese, 
and between famous melodies or original 
CRASSHnian songs, the audience is trans-
ported with an overflowing energy and humor, 
in a performance without boundaries. Fun and 
surprising moments are guaranteed!

€ 10
€ 5 (Menores de 12 e maiores de 65 anos)
-
Grupos de mais de 10 pessoas 25%
Cartão Amigo 25%

Promotor: Wetumtum

À VOLTA DO BARROCO

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Coro Casa da Música
Leopold Hager direcção musical 
Christina Landshamer soprano
Martin Mitterrutzner tenor
Tareq Nazmi barítono

Joseph Haydn As Estações



À VOLTA DO BARROCO16 NOVEMBRO 2018

04 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Mini Mozart 
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

APOIO INSTITUCIONAL

1ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 

Gonçalo Gato nova obra para ensemble  
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Johannes Maria Staud Auf die Stimme der weißen Kreide (Specter I-III)

2ª Parte
Orquestra Barroca Casa da Música
Andreas Staier cravo e direcção musical 

William Corbett Concerto “Alla Portugesa”, op.8 nº 7  
Carlos Seixas Concerto para cravo em Sol menor
Domenico Scarlatti Três Sonatas para cravo (K.8, K.13 e K.173)
Carlos Seixas Concerto para cravo em Lá maior 

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 acor-
deão 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 a 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%

“Um dos intérpretes mais 
proeminentes do mundo”
OPERA MUSICA

04 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

O Regresso de 
Andreas Staier

Carlos Seixas foi um dos primeiros compositores europeus a 
escrever concertos para cravo e orquestra de cordas, ainda antes 
de ter tido possibilidade de ouvir outros exemplos do género. Foi 
portanto um inovador no que respeita à escrita concertante para 
tecla. É com dois concertos de Seixas que o prestigiado cravista 
Andreas Staier regressa à Casa da Música, retomando uma fértil 
colaboração com a Orquestra Barroca. Quem cedo reconheceu 
o talento de Seixas foi Domenico Scarlatti, quando serviu na corte 
portuguesa. As suas sonatas permanecem como autênticas jóias 
do período Barroco, e Staier é um dos seus intérpretes mais acla-
mados. No mesmo período em que estes virtuosos se cruzavam 
em Lisboa, um compositor inglês vivia em Itália – actuando, diz-se, 
como espião da coroa inglesa. De regresso ao seu país, publica 
uma série de concertos grossos intitulados Le Bizzarie Universali, 
cada um dos quais apresentado como a representação estilística 
de uma diferente nação. O percurso por pérolas da música sete-
centista é precedido, neste concerto duplo, por música nova apre-
sentada pelo Remix Ensemble. O austríaco Johannes Maria Staud 
inspirou -se num monólogo surreal de Josef Winkler para criar uma 
obra que traduz as flutuações do texto entre sentimentos de raiva e 
ternura. Novidade absoluta é a obra que abre o concerto, uma das 
encomendas feitas pela Casa da Música ao Jovem Compositor em 
Residência, Gonçalo Gato.
Carlos Seixas was one of the first European composers to write concer-
tos for harpsichord and string orchestra, even before he was able to 
hear other examples of the genre. Therefore, he was an innovator when 
it comes to concertante writing for keyboard instruments. It is with 
two concertos by Seixas that the prestigious harpsichordist Andreas 
Staier returns to Casa da Música, resuming a fertile collaboration with 
Orquestra Barroca. While he was on the Portuguese court, Domenico 
Scarlatti quickly recognized Seixas’ talent. His sonatas are consid-
ered true jewels of the Baroque period, and Staier is one of their most 
acclaimed interpreters. In this double concert, the journey through true 
gems from the eighteenth century is preceded by new music presented 
by Remix Ensemble. The Austrian Johannes Maria Staud was inspired 
by a surreal Josef Winkler’s monologue to create a work that translates 
the fluctuations between anger and tenderness presented in the text. 
The piece that opens the concerto is an absolute debut, one of the pieces 
commissioned by Casa da Música to the Young Composer in Residence, 
Gonçalo Gato.

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%
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04 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

Anna von Hausswolff
MISTY FEST

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%

Anna von Hausswolff apresenta Dead 
Magic, o seu mais recente e aclamado 
trabalho com carimbo editorial da presti-
giada etiqueta City Slang e produção de 
Randall Dunn. Apoiando-se sobretudo nas 
texturas solenes e algo fúnebres do órgão, 
a artista sueca conta com a sua voz de 
soprano que já lhe valeu comparações a 
Kate Bush. Com canções longas e profun-
das, Anna von Hausswolff parece explorar, 
em disco como em palco, os mais obscuros 
recantos da alma humana.
Anna von Hausswolff presents Dead Magic, her 
latest and most acclaimed work released by 
the prestigious City Slang label and produced 
by Randall Dunn. Working mainly with the 
solemn and somewhat gloomy textures of the 
organ, the Swedish artist relies on her soprano 
voice, which has earned her comparisons to 
Kate Bush. With long and reflective songs, 
Anna von Hausswolff seems to explore, in the 
studio as well as on stage, the darkest corners 
of the human soul.

€ 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

À VOLTA DO BARROCO

06 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

Invenções Barrocas

1ª Parte
Orquestra Barroca Casa da Música
Andreas Staier cravo e direcção musical 

Charles Avison/Domenico Scarlatti Concerto nº 5 em Ré menor 
Domenico Scarlatti Duas Sonatas para cravo (K.380 e K.381)
Luigi Boccherini Quintettino 0p. 30/6, La Musica Notturna delle strade di Madrid em Dó maior  
(transcrição de Andreas Staier)

2ª Parte
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Jonathan Ayerst piano

Georg Friedrich Haas im Schatten der Harfe
(estreia mundial; encomenda Casa da Música, ACHT BRÜCKEN Musik für Köln e  
œnm . österreichisches ensemble für neue musik)
Beat Furrer Concerto para piano e ensemble

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VI

Domenico Scarlatti was a true master of keyboard 
writing, with a collection of 555 sonatas that are some 
of the greatest treasures from the Baroque period – and 
of which Andreas Staier is one of the most recognized 
performers. He also wrote operas, cantatas and sympho-
nies, but not a single concerto for soloists and orchestra. 
Based precisely in his sonatas, the English composer 
Charles Avison adapted them to orchestra and created 
a set of concertos grossos in a period of great demand 
for this genre in England. Following this tradition, Andreas 
Staier himself adapted a Boccherini quintet that repre-
sents night music in the streets of Madrid. The form of the 
concerto, promoting the dialogue between one or more 
soloists and the orchestral ensemble, remains to this 
day as a form of fundamental musical expression. Remix 
Ensemble features the virtuoso pianist Jonathan Ayerst 
for the performance of Beat Furrer’s Piano Concerto, a 
fascinating exploration of piano sonorities. Also notewor-
thy is the world premiere of a piece commissioned to the 
Composer in Residence 2018.

Domenico Scarlatti foi um verdadeiro mestre da 
escrita para tecla, com uma colecção de 555 sonatas 
que são um tesouro do Barroco – e das quais Andreas 
Staier é um dos intérpretes mais reconhecidos. Mas 
não se lhe conhece um único concerto para solistas e 
orquestra. Numa altura de enorme procura por este 
género, o inglês Charles Avison criou um conjunto de 
concerti grossi a partir das sonatas do compositor 
italiano, já então muito apreciadas nas Ilhas Britânicas. 
Prosseguindo essa tradição, o próprio Staier adapta 
um quinteto de Boccherini que representa a música 
nocturna nas ruas de Madrid. A forma concerto, 
promovendo o diálogo entre um ou mais solistas e o 
conjunto orquestral, permaneceu até hoje como uma 
forma de expressão musical fundamental. O Remix 
apresenta um exemplar saído da pena do austríaco 
Beat Furrer que é uma fascinante exploração das 
sonoridades do piano, das suas ressonâncias e da sua 
plasticidade. Destaque ainda para a estreia mundial de 
uma encomenda ao Compositor em Residência 2018.



20 NOVEMBRO 2018

07 Qua/Wed · 21:30 Café

Cavalheiro
7 Qua/Wed · 22:00 Sala 2

5 a seco 
Convidado: Tiago Nacarato

08 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

Anaquim

Tiago Ferreira aka Cavalheiro apresenta 
o longa duração Falsa Fé, que marca 
uma nova fase do seu percurso musical. 
Assentes num conceito de canção tradicio-
nal, as suas composições procuram contar 
pequenas narrativas sobre episódios da 
vida quotidiana, num registo filtrado de 
emoções e sentimentos sob uma instru-
mentação cuidada. Cavalheiro tem-se 
apresentado em diferentes formatos nos 
mais diversos palcos, procurando acima de 
tudo a intimidade e o silêncio, para ele tão 
importantes como a melodia. 
Tiago Ferreira, aka Cavalheiro, presents Falsa 
Fé, the LP that marks a new phase in his musical 
journey. Based on the traditional concept of 
song, his compositions tell small episodes of 
daily life, filtering emotions and feelings with a 
careful instrumentation. Cavalheiro has been 
performing with different setups and in various 
stages, but for him the intimacy and the silence 
are just as important as the melody.

Entrada Livre

Num grupo que nasceu com o preceito de 
ser a união de cinco artistas com carreiras 
e formações singulares – um colectivo de 
compositores e não uma banda –, reunir 
elementos diferentes e fundi-los num todo 
coerente é um processo contínuo: uma 
síntese por dia. Leo Bianchini, Pedro Altério, 
Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius 
Calderoni partilham a crença na importân-
cia do encontro e na força das canções. O 
primeiro álbum do grupo foi gravado em 
2011 no Auditório Ibirapuera e em 2014 
gravaram Policromo, já em estúdio. Este 
ano surgiu o mais recente Síntese, que 
apresentam agora na Casa da Música.
In a group created with the intention of joining 
five artists with unique careers and back-
grounds – a collective of composers, not a band 
–, gathering different elements and merging 
them into a coherent whole is a continuous 
process: one synthesis a day. Leo Bianchini, 
Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone 
and Vinicius Calderoni believe in the impor-
tance of association and in the strength of the 
songs. The group's first album was recorded 
in 2011 at Auditório Ibirapuera and in 2014 they 
recorded Policromo, this time in a studio. This 
year they present their latest album, Síntese, at 
Casa da Música.

€ 11
-
Cartão Amigo 25%

Os Anaquim preparam-se para lançar 
o quarto disco de originais, O Quarto de 
Anaquim. O novo trabalho revela a banda 
num cruzamento entre as origens e novos 
caminhos, por onde passam os bluesmen 
que venderam a alma ao diabo, os vagões 
rumo a Nova Orleães, as raízes do coun-
try e do jazz e a sua transformação pelos 
primos europeus. Esse cruzamento entre 
o velho e o novo mundo só podia ocor-
rer em Portugal, expressar-se nas suas 
contradições, no seu quotidiano tanto 
saudosista como visionário, na dúvida do 
seu optimismo e no bater do seu relógio. 
Mais especificamente, esse cruzamento só 
podia ocorrer no quarto de Anaquim.
Anaquim are preparing to release their fourth 
album, O Quarto de Anaquim. The new work 
shows the band at a crossroad between their 
origins and new paths, where one can find blues-
men who sold their souls to the devil, wagons 
headed to New Orleans, the roots of country and 
jazz and the transformation they suffered in the 
hands of their European cousins. This intersec-
tion between the old and the new world could 
only take place in Portugal, expressing itself in its 
contradictions and everyday life – both visionary 
and nostalgic –, in its doubtful optimism and in the 
strike of its clock. More specifically, this intersec-
tion could only occur in O Quarto de Anaquim.

€ 12
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Bairro da Música

08 Qui/Thu · 22:00 Café 

João Mortágua  
“Dentro da Janela”

10 Sáb/Sat · 16:00 Sala de Ensaio 1

“Mito e Música”
FÓRUM DO FUTURO

09 Sex/Fri · 21:30 Sala 2

Aline Frazão

“As melodias crescem e a janela aumenta; 
O aulos duplica e a panela efervesce. 
Três anos volvidos desde a prima brisa, 
Os hinos respiram mudança evolutiva. 
Diálogos ao lume e ritmos à vela, Não há 
vento que mais bruma nem janela como 
ela E eis que o ar, hipnose do hino, jubila na 
sertã da libertação estelar.”
"The melodies grow and the window expands; 
The aulos doubles and the pot fizzes. Three 
years since the first breeze, The hymns breathe 
an evolutionary change. Dialogues on the fire 
and rhythms by candlelight, There is neither 
wind more misty nor window like it And the air, 
the hypnosis of the hymn, exults in the pan of 
stellar freedom."

Entrada Livre

Conferência com Sir Harrison Birtwistle 
(compositor) e Charlotte Higgins (Editora 
Chefe de Cultura do Guardian), com 
moderação de Gillian Moore (Directora de 
Música do South Bank Centre)

O fascínio pela Antiguidade Clássica 
está presente na ópera desde os seus 
primeiros exemplares, como a Dafne de 
Peri ou o Orfeu. No nosso tempo, Harrison 
Birtwistle é um dos compositores que mais 
têm demonstrado que os mitos da Grécia 
Antiga têm ainda lugar na cultura contem-
porânea, não só na ópera mas também 
como tema de inspiração para obras 
instrumentais. Nesta sessão do Fórum 
do Futuro, a conversa sobre o tema junta 
Birtwistle a duas personalidades reconhe-
cidas da cultura britânica.
The fascination with Classical Antiquity is 
evident in opera since its earliest examples, 
such as Peri's Daphne or Orfeo. Today, Harrison 
Birtwistle is one of the composers who demon-
strate more that the myths of Ancient Greece 
still have a place in contemporary culture, 
not only in opera but also as an inspiration for 
instrumental works. In this session of Fórum do 
Futuro, the conversation around this topic joins 
Birtwistle and two recognized personalities of 
British culture.

Entrada Livre

Aline Frazão estreia Dentro da Chuva, 
espectáculo de apresentação do seu novo 
e quarto disco de originais, gravado no Rio 
de Janeiro. Um trabalho gravado ao sul 
do mundo, numa cidade de significativa 
influência e cumplicidades musicais. O 
novo projecto coloca a cantora angolana 
completamente a solo, num quase “voz e 
violão” minimalista e poético.
Aline Frazão presents Dentro da Chuva, her 
fourth and latest album, recorded in Rio de 
Janeiro, south of the world, in a city with a signif-
icant musical influence and complicity. In this 
new project, the Angolan singer is completely 
solo in a minimalist and poetic "voice and guitar".

€ 15
-
Cartão Amigo 25%
Jantar + concerto acresce €17,50



À VOLTA DO BARROCO22 NOVEMBRO 2018

10 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Contos de Viena 
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE  
INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA VIOLINO DE MOZART

O Remix Ensemble partilha pela primeira vez o palco com a Orquestra Sinfónica, actuando 
como ensemble de solistas para um Concerto grosso contemporâneo do Compositor em 
Residência 2018. Partindo desta forma característica do período Barroco, Haas explora os 
contrastes entre o intimismo da música de câmara e o poder sonoro da orquestra sinfónica. 
Neste programa inteiramente centrado no Ano Áustria, merece destaque o regresso do 
violinista virtuoso Benjamin Schmid, que encerra a Integral dos Concertos para Violino de 
Mozart com o célebre Concerto Turco, onde podemos imaginar as percussões tradicionais 
através de efeitos nos violoncelos e nos contrabaixos. Representação clássica da música 
vienense são as famosas valsas, especialmente com as criações da família Strauss. Contos 
dos Bosques de Viena é uma grande valsa em forma de poema sinfónico, com tamanha 
força comunicativa que a tornou uma das mais célebres de sempre.
Remix Ensemble shares the stage with Orquestra Sinfónica for the first time, acting as an ensemble 
of soloists for a contemporary concerto grosso by the Composer in Residence 2018. Starting with 
this characteristic form of the Baroque period, Haas explores the contrasts between the intimacy 
of chamber music and the power of the symphony orchestra. In this programme focused entirely 
on the Year of Austria, the virtuoso violinist Benjamin Schmid completes Mozart’s Violin Concertos 
with the celebrated Turkish Concerto, where we can imagine traditional percussions through the 
sound effects of the cellos and double basses. A classical representation of Viennese music is 
the famous waltz, especially in the works of the Strauss family. Tales from the Vienna Woods is a 
magnificent waltz in the form of a symphonic poem, with a communicative power that made it one 
of the most celebrated waltzes ever.

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%

APOIO PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VIIMECENAS INTEGRAL CONCERTOS  
PARA VIOLINO DE MOZART

10 Sáb/Sat · 14:00 Sala de Ensaio 3

Áudio na Web
OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

Nuno Hespanhol formador

A introdução às ferramentas de incorpo-
ração de som na web dá-se com exemplos 
práticos do dia-a-dia de músicos e professo-
res de música. Em simultâneo abrangente e 
objectiva, a sessão é aberta a pessoas com 
ou sem conhecimentos de programação, 
sendo que mesmo quem sabe programar 
terá, naturalmente, algo a aprender.
The introduction to tools for incorporating 
sound on the Web is given with practical exam-
ples of the day-to-day life of musicians and 
music teachers. The session is comprehensive 
and objective at the same time, open to people 
with or without experience in programming, 
and even those who know how to program will 
certainly learn something.

FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores, professores e outros 
profissionais interessados na música electrónica e na arte digital

€ 15

“[Schmid] está lá em cima com os 
melhores jovens violinistas de hoje”
THE DAILY TELEGRAPH

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Remix Ensemble Casa da Música
Peter Rundel direcção musical 
Benjamin Schmid violino

Franz Schubert Rosamund (excertos)
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para violino e orquestra nº 5
-
Georg Friedrich Haas Concerto Grosso nº 2, para orquestra e ensemble 
Johann Strauss II Contos dos Bosques de Viena

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Ana Liberal

PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VII



MECENAS À VOLTA DO BARROCO

24 NOVEMBRO 2018

11 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Scarlatti 
Sagrado
Coro Casa da Música
Paul Hillier direcção musical 
Jesús Baena teorba
Sarah McMahon violoncelo
Silvia Márquez Chulilla orgão

Domenico Scarlatti Psalm 121 Laetatus sum; Te Gloriosus –  
Motetto in Festo Omnium Sanctorium; Te Deum a 8
-
Alessandro Scarlatti Salve Regina; Miserere; Magnificat 

Não é a música sacra o género que imediatamente associamos aos dois 
membros mais famosos da família Scarlatti. Alessandro notabilizou -se 
como compositor de ópera, alargando a sua influência aos principais 
centros musicais italianos: principalmente Nápoles e Roma, mas também 
Veneza e Florença. A música sacra, no entanto, acompanhou o compositor 
nos seus cargos como Mestre Capela em várias igrejas. O Salve Regina e o 
Magnificat são perfeitos exemplos da intensidade expressiva e do domínio 
do contraponto por este mestre do Barroco. Já o filho Domenico é conhe-
cido antes de tudo pela sua impressionante e influente obra para tecla, 
sendo autor de mais de 500 sonatas. O Te Deum terá sido composto e 
interpretado quando o compositor estava em Lisboa ao serviço da Capela 
Patriarcal. As restantes obras pertencem a diferentes períodos e contêm 
exemplos da predilecção pela mistura entre o stile antico e o stile moderno, 
desde o maior decoro polifónico do Miserere ao brilhante contraponto do 
motete Te Gloriosus. Sacred music is not the genre that we immediately associate with the two most 

famous members of the Scarlatti family. Alessandro became famous as an opera 
composer, extending his influence to the main Italian musical hubs: mainly Naples 
and Rome, but also Venice and Florence. However, sacred music accompanied 
the composer while he was Chapel Master in various churches. Salve Regina and 
the Magnificat are perfect examples of the expressive intensity and mastery of the 
counterpoint by this master of Baroque music. His son, Domenico, is known especially 
by his impressive and influential work for keyboard, being the author of more than 500 
sonatas. Te Deum was composed and performed when the composer was in Lisbon 
at the service of the Patriarchal Chapel. The remaining works belong to different 
periods and contain examples of his predilection for the combination of stile antico 
and stile moderno, from the greatest polyphonic decorum of Miserere to the brilliant 
counterpoint of the motet Te Gloriosus.

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%

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

À VOLTA DO BARROCO

11 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 
personagens 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%



26 NOVEMBRO 2018

13 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Miguel Martins
FIM DE TARDE  
NOVOS VALORES DA GUITARRA PORTUGUESA

Miguel Martins guitarra portuguesa
Daniel Paredes viola

Natural de Viseu, Miguel Martins estudou 
guitarra portuguesa com João Paulo 
Sousa e cedo começou a acompanhar 
fado de Coimbra e de Lisboa. Ganhou 
o 1º Concurso Nacional de Guitarras 
Portuguesas de Santarém 2016 e obteve o 
Prémio Anim’Arte “Revelação do Ano 2017”. 
Professor no Orfeão de Viseu, frequenta 
a Licenciatura de Guitarra Portuguesa 
na ESART, sob a coordenação do Mestre 
Custódio Castelo.
Born in Viseu, Miguel Martins studied 
Portuguese guitar with João Paulo Sousa 
and soon began to play Fado of Coimbra and 
Lisbon. He won the 1st National Competition of 
Portuguese Guitars of Santarém 2016 and the 
Anim'Arte Award "Revelation of the Year 2017". 
He teaches at Orfeão de Viseu and is studying 
at ESART under Mestre Custódio Castelo for 
his Degree in Portuguese Guitar.

€ 10 
-
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

13 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

Júlio Resende 
“Cinderella Cyborg”

15 Qui/Thu · 21:00 Sala 2

Andrea Motis
MISTY FEST

14 Qua/Wed · 21:30 Café

Yoyo Borobia 

 
Apesar dos tenros 23 anos, a trompetista e cantora de Barcelona 
Andrea Motis conta já com um álbum editado em nome próprio na 
prestigiada etiqueta Impulse!. Aclamado pela crítica, Emotional 
Dance coloca em evidência a voz de alto de Andrea Motis, reve-
lando um fraseado sucinto mas imaginativo que lhe tem valido 
comparações a Billie Holiday ou Norah Jones. Colaborou com 
o seu mentor, o baixista Joan Chamorro, e com o colectivo Sant 
Andreu Jazz Band. Enquanto saxofonista e trompetista tocou 
ao lado de grandes nomes do jazz mundial como o trombonista 
Wycliffe Gordon, os saxofonistas Jesse Davis e Dick Oatts ou o 
clarinetista Bobby Gordon.
Despite her tender age of 23, the trumpeter and singer from Barcelona 
Andrea Motis has already released an album through the prestigious 
label Impulse!. The critically acclaimed Emotional Dance highlights 
Andrea Motis' alto voice, revealing a succinct but imaginative phrasing 
that has earned her comparisons to Billie Holiday and Norah Jones. She 
collaborated with her mentor, bassist Joan Chamorro, and with the Sant 
Andreu Jazz Band. As a saxophonist and trumpeter she performed 
alongside world-class jazz figures such as trombonist Wycliffe Gordon, 
saxophonists Jesse Davis and Dick Oatts, and clarinetist Bobby Gordon.

€ 25
-
Cartão Amigo 25% 

Promotor: Uguru
 

12 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

PianOrquestra  
Piano a 10 mãos –Convidada 
especial: Luísa Sobral
MISTY FEST

Cláudio Dauelsberg, Mariana Spoladore, 
Priscila Azevedo e Verónica Fernandes 
piano
Masako Tanaka percussão

10 mãos e um piano preparado. É essa a 
proposta dos brasileiros da PianOrquestra, 
grupo singular que toma o piano como um 
quase infinito universo de possibilidades. 
Foi considerado um dos melhores espec-
táculos do ano e realizou uma digressão 
com João Bosco, dedicada a Pixinguinha. 
A formação tem pisado os mais concei-
tuados palcos mundiais e convida agora 
Luísa Sobral para revisitar alguns temas do 
repertório da cantora e guitarrista, com um 
acompanhamento inédito, surpreendente 
e até divertido.
Ten hands and one prepared piano. This is 
the proposal of the Brazilian PianOrquestra, 
a unique project that views the piano as 
an almost infinite universe of possibilities. 
Considered one of the best performances of 
the year, PianOrquestra made a tour with João 
Bosco dedicated to Pixinguinha. The group 
has performed in some of the most prestigious 
venues in the world and decided to invite Luísa 
Sobral to join them on stage, revisiting some 
songs from the repertoire of the singer and 
musician, with an unprecedented, surprising 
and fun accompaniment.

€ 30
-
Cartão Amigo 25%
Jantar + concerto acresce €17,50

Promotor: Uguru

Júlio Resende apresenta o seu novo disco 
Cinderella Cyborg, uma aventura pelo lado 
cyborguiano da música. Nele, o pianista 
aposta no seu lado autoral, de compositor 
de canções e pensador de melodias, procu-
rando estabelecer um diálogo possível 
entre o humano e o inumano, entre a carne 
e os chips, entre o acústico do piano e do 
contrabaixo e o electrónico do computador 
e dos pads. Entre a sua liberdade enquanto 
pianista e a rigidez da linguagem dos 
computadores. Entre a extrema imperfei-
ção do humano e a perfeição impossível.
Júlio Resende presents his new album 
Cinderella Cyborg, an adventure on the cyborg 
side of music. In it, the pianist shows his autho-
rial side, as songwriter and melody-maker, 
trying to establish a possible dialogue between 
the human and the inhuman, between flesh and 
chips, between the acoustic aspect of the piano 
and the double bass, and the electronics of the 
computer and the pads. Between his freedom 
as a pianist and the inflexibility of the computer 
language. Between the extreme imperfection 
of the human and the impossible perfection.

€ 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Fado in a Box

Dois anos depois do lançamento do primeiro álbum, a cantora 
e intérprete venezuelana Yoyo Borobia apresenta algumas das 
novas composições que vão integrar o seu próximo trabalho. 
Canção e teatro, música do mundo contemporânea e muito groove, 
numa noite que promete ficar na memória. 
Two years after releasing her first album, the Venezuelan singer Yoyo 
Borobia presents some new songs from her next work. Music and theater, 
contemporary world music and a lot of groove are the elements of a 
performance that the audience will certainly remember for a long time.

Entrada Livre



16 Sex/Fri · 21:00 Café

Clássicos em Praga
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

Entrada Livre

28

15 Qui/Thu · 22:00 Café

Eduardo Cardinho 
Reunion

O vibrafonista e compositor Eduardo 
Cardinho convida três talentosos músicos 
para um concerto único.  Depois de viver 
dois anos em Amesterdão, Cardinho está de 
regresso a Portugal apresentando agora a 
música nova escrita em terras holandesas.
The vibraphonist and composer Eduardo 
Cardinho invites three talented musicians to 
join him on stage in a unique concert. After 
spending two years in Amsterdam, Cardinho 
returns to Portugal, introducing new music 
written in Dutch lands.

Entrada Livre

NOVEMBRO 2018

16 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Clássicos em Praga
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 

Wolfgang Amadeus Mozart Abertura Don Giovanni
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 38 “Praga”
-
Antonín Dvořák Sinfonia nº 7

Segundo a lenda, a abertura de Don Giovanni terá sido escrita na 
noite anterior à estreia da ópera, prenunciando a luz e as trevas 
que surgirão na história do protagonista de Don Giovanni. O 
aprofundamento da linguagem mozartiana é visível na Sinfonia 
nº 38, obra estreada em Praga, cidade que apenas alguns dias 
antes tinha recebido com entusiasmo As Bodas de Fígaro. 
Quase cem anos depois, o compositor checo Dvořák estreava 
a sua Sétima Sinfonia em Londres. Nela combina a tradição 
sinfónica europeia (especialmente de Beethoven e Brahms) 
com a influência da música tradicional da Boémia. 
According to the legend, the overture of Don Giovanni was written 
the night before the opera was premiered, foreshadowing the light 
and darkness that would appear in the story of the protagonist of Don 
Giovanni. The deepening of Mozartian language is visible in Symphony 
No. 38, premiered in Prague, a city that only a few days earlier had 
received so enthusiastically The Marriage of Figaro. Almost a hundred 
years later, the Czech composer Dvořák debuted his Seventh 
Symphony in London. In it the composer combines the European 
symphonic tradition (especially Beethoven and Brahms) with the 
influence of traditional Bohemian music.

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



30 NOVEMBRO 2018

16 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

Festival Termómetro

Criado em 1994, o Festival Termómetro é 
uma ideia original do radialista e apresen-
tador Fernando Alvim. 24 anos volvidos, o 
Festival ostenta um histórico considerável, 
tendo revelado projectos como Ornatos 
Violeta, B Fachada, Capicua, DJ Ride, 
Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, 
Noiserv, Richie Campbell, Tatanka, Quelle 
Dead Gazelle ou quartoquarto. Contando 
com a participação de mais de 500 bandas 
e artistas, o Festival já foi recebido em 
cidades como Braga, Guimarães, Faro, 
Coimbra, Leiria, Aveiro, Porto e Lisboa. 
Festival Termómetro was created in 1994 
by the radio host Fernando Alvim. 24 years 
later, the Festival has an astonishing history, 
considering it was the launching pad of projects 
like Ornatos Violeta, B Fachada, Capicua, DJ 
Ride, Mazgani, Ana Bacalhau, David Fonseca, 
Noiserv, Richie Campbell, Tatanka, Quelle 
Dead Gazelle or quartoquarto. Featuring more 
than 500 bands and artists, the Festival has 
been to Braga, Guimarães, Faro, Coimbra, 
Leiria, Aveiro, Porto and Lisbon.

€ 8 
-
Cartão Amigo 25%

17 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Yekwon 
Sunwoo
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

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%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Richard Strauss/Percy Grainger Rapsódia sobre o último dueto de amor de O 
Cavaleiro da Rosa
Johannes Brahms Sonata nº 2 em Fá sustenido menor 
-
Franz Schubert Quatro improvisos, D.935 
Marc-André Hamelin Toccata sobre o tema de “L’homme armé” 
(estreia nacional)

Vencedor da última edição do Concurso Van Cliburn (2017), o sul -coreano 
Yekwon Sunwoo juntou este prestigiado galardão aos primeiros prémios 
obtidos nos Concursos Internacionais Piano Alemão (2015), Vendôme do 
Festival Verbier (2014), Sendai (2013) e William Kapell (2012). Na sua estreia 
em Portugal, o pianista apresenta a recente obra que o virtuoso Marc -André 
Hamelin escreveu para o Van Cliburn e da qual o pianista fez a melhor inter-
pretação. O lirismo da escrita operática de Richard Strauss, as sonoridades 
orquestrais da Sonata de Brahms e a clareza cristalina dos improvisos de 
Schubert darão mostra das qualidades com que Yekwon Sunwoo conquistou 
os mais prestigiados concursos e palcos internacionais da actualidade. 
Winner of the last edition of the Van Cliburn International Competition (2017), 
South Korean pianist Yekwon Sunwoo also won the first prizes at the International 
German Piano Award (2015), the Vendôme Prize at the Verbier Festival (2014), the 
Sendai International Music Competition (2013) and the William Kapell International 
Competition (2012). In his debut in Portugal, the pianist presents the recent work that 
the virtuoso Marc-André Hamelin wrote for the Van Cliburn and of which the pianist 
made the best interpretation. The lyricism of Richard Strauss’s operatic writing, the 
orchestral sonorities of Brahms’ Sonata and the clarity of Schubert’s improvisa-
tions demonstrate the qualities with which this pianist has won the most prestigious 
competitions and conquered international stages around the world.

“Com mãos 
poderosas e 
esvoaçantes, 
Sunwoo apresenta 
ideias musicais 
reflectidas que 
transmite ao 
ouvinte com 
vivacidade e 
clareza expressiva.”
CHICAGO TRIBUNE
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17 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

Duarte
18 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Grilis em Paris
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

Duarte voz e guitarra
Pedro Amendoeira guitarra portuguesa
João Filipe viola de fado
Carlos Menezes baixo acústico

Contando com a produção de João Gil, Só 
a cantar é o disco mais recente do cantor e 
guitarrista Duarte. O trabalho contou com 
a orientação artística de Aldina Duarte, que 
contribuiu com a autêntica e significativa 
vivência no fado e apontou as melodias do 
fado tradicional que melhor serviriam as 
letras originais do cantor. O prémio Fadista 
Revelação reconheceu publicamente o 
trabalho de Duarte enquanto fadista, poeta, 
compositor e cantautor. 
Produced by João Gil, Só a cantar is the latest 
album of the singer and guitarist Duarte. The 
work also includes the artistic orientation 
of Aldina Duarte, who contributed with her 
authentic and significant experience within the 
fado universe, pointing out the traditional melo-
dies that would better serve the original poems 
written by the singer. The Fado Revelation 
award publicly acknowledged the work of 
Duarte as a fado singer, poet, composer and 
singer-songwriter.

€ 15 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Alain Vachier Management

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

A trupe de grilos cantantes continua a 
acompanhar os mais pequenos, agora 
numa aventura em Paris. Grilis o Grilo Feliz 
é conduzido pelo primo Jean-Philippe 
Galan (ou Grilan, o Grilo Galã) numa iniciá-
tica viagem pela cultura francesa, com 
direito a aulas de etiqueta e degustação 
musical gourmet.
The troupe of singing crickets continues to 
accompany the little ones, this time on an 
adventure in Paris.  Grilis the Happy Cricket 
follows his cousin Jean-Philippe Galan (or 
Grilan the Gallant Cricket) on an introductory 
journey through French culture, with etiquette 
classes and gourmet music tasting.

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

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

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
Cartão Amigo 25%

18 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Sinfonia de 
Resistência
Concerto comentado 
para famílias  
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Joseph Swensen direcção musical 
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas

Antonin Dvořák Sinfonia nº 7

Para o prestigiado musicólogo do século XIX Donald Francis Tovey, a Sétima 
de Dvořák ocupava um lugar “entre os maiores e mais puros exemplos de arte 
desde Beethoven”, ao lado da Sinfonia em Dó maior de Schubert e das quatro 
sinfonias de Brahms. Dvořák colou no manuscrito uma foto do maestro Hans 
von Büllow com o seguinte elogio: “Glória, tu deste vida a esta obra!”. Guiados 
pelos comentários de Gabriela Canavilhas, desvendamos aquela que é consi-
derada uma das obras mais profundas e maduras de Dvořák. 
For the prestigious nineteenth-century musicologist Donald Francis Tovey, Dvořák’s 
Seventh had its place “among the greatest and purest examples of art since 
Beethoven,” alongside Schubert’s Symphony in C Major and Brahms’ four sympho-
nies. Dvořák attached to the manuscript a photo of the conductor Hans von Büllow 
with the following compliment: “Glory be to you! You brought this work to life!” Guided 
by the comments of Gabriela Canavilhas, we unveil one of the most profound and 
mature works of Dvořák.

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

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



19 Seg/Mon · 21:30 Sala Suggia

Jorge Palma  
“Expresso do Outono”

20 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

José Soares Quarteto
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ 

José Soares saxofone
Mané Fernandes guitarra
Francisco Brito contrabaixo
Marcos Cavaleiro bateria

Apesar de residir em Amesterdão, o saxofonista José Soares é 
uma presença recorrente no panorama do jazz nacional, surgindo 
frequentemente como sideman de vários grupos como Ensemble 
Super Moderne, Jeffery Davis Quinteto, Mané Fernandes: The 
Mantra of The Phat Lotus, Eduardo Cardinho Quinteto, Pedro Melo 
Alves’ Omniae Ensemble, João Mortágua: AXES, Gonçalo Neto 
Quinteto, entre outros. O quarteto que lidera apresenta compo-
sições criadas e pensadas para o universo musical singular de 
cada membro integrante, dando lugar a paisagens sonoras para a 
exploração individual e colectiva. 
Although he lives in Amsterdam, the saxophonist José Soares is very 
admired in Portugal and a recurring presence in the national jazz scene, 
often appearing as sideman of several groups, such as Ensemble Super 
Moderne, Jeffery Davis Quintet, Mané Fernandes: The Mantra of The 
Phat Lotus, Eduardo Cardinho Quinteto, Pedro Melo Alves’ Omniae 
Ensemble, João Mortágua: AXES, Gonçalo Neto Quinteto, among others. 
His quartet features compositions designed for the unique musical 
universe of each element of the group, creating soundscapes for individ-
ual and collective explorations.

€ 10 
-
Jovem 15%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

A viver um dos seus melhores momentos, Jorge Palma tem parti-
lhado com o público mais de 40 anos de carreira. Para encerrar 
2018, preparou “Expresso do Outono”, um concerto que conjuga 
sonoridades eléctricas com outras mais acústicas. Uma viagem de 
longo curso com paragens nas diferentes sonoridades que cons-
tituem o seu universo musical. Neste concerto, é acompanhado 
pelos seus parceiros da estrada: Pedro Vidal (guitarras e direcção 
musical), Gabriel Gomes (acordeão), Vicente Palma (guitarra e 
teclados), Nuno Lucas (baixo) e João Correia (bateria).
Currently experiencing one of his best moments, Jorge Palma has shared 
with the audience a career of over 40 years. To end the year of 2018, he 
prepared "Expresso do Outono", a performance that combines electric 
sonorities and acoustic sounds; a long journey with stops in the various 
sonorities that constitute his musical universe. In this concert, he will be 
accompanied by his usual road companions: Pedro Vidal (guitars and 
musical direction), Gabriel Gomes (accordion), Vicente Palma (guitar and 
keyboards), Nuno Lucas (bass) and João Correia (drums).

€ 30
-
Cartão Amigo 25%
Associação Mutualista Montepio 20% (dois bilhetes por associado)

Promotor: Bairro da Música
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21 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

Danças Ocultas 
Convidado Especial: Jaques Morelenbaum
MISTY FEST

20 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

Avishai Cohen Trio 
1ª Parte: Francisco Sales
MISTY FEST

Avishai Cohen é uma das maiores referências contemporâneas 
do contrabaixo jazz e editou recentemente dois discos aclamados 
internacionalmente pela crítica. Chick Corea aponta-o como "um 
grande compositor" e "um músico de génio". Em Portugal, Avishai 
Cohen apresenta-se ao lado de Noam David (bateria) e Elchin 
Shirinov (piano), dois músicos de classe mundial.
Avishai Cohen is one of the greatest contemporary references of jazz 
double bass and has recently released two albums praised by interna-
tional critics. Chick Corea points him out as "a great composer" and "a 
genius musician". In Portugal, Avishai Cohen will perform alongside Noam 
David (drums) and Elchin Shirinov (piano), two world-class musicians.

1ª Plateia € 35 · 2ª Plateia e Coro € 30
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

Depois do EP gravado com Dom La Nena, em 2014, e do álbum 
Amplitude que resultou da colaboração estreita com a Orquestra 
Filarmonia das Beiras, os Danças Ocultas rumaram ao Brasil 
para trabalharem com Jaques Morelenbaum. Apresentam agora 
um concerto que percorre novo repertório e revisita alguns 
momentos anteriores da formação, fazendo acompanhar-se pelo 
aclamado violoncelista e a sua filha Dora (voz), e ainda um sétimo 
elemento surpresa.
After the EP recorded with Dom La Nena in 2014 and the album Amplitude 
that resulted from the close collaboration with Orquestra Filarmónica 
das Beiras, Danças Ocultas travelled to Brazil to work with Jaques 
Morelenbaum. They now present a concert with a new repertoire that 
revisits some of their previous work, accompanied by the acclaimed cellist 
and his daughter Dora (vocals), and also a surprise seventh element.

Plateia VIP € 25 · 1ª Plateia € 22 · 2ª Plateia € 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

21 Qua/Wed · 21:30 Café

The CityZens
22 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

Rui David “O Princípio da Incerteza”

O espectáculo “O Princípio da Incerteza” assinala o lançamento 
do primeiro trabalho de originais de Rui David, nome que se escuta 
de boca em boca na cena musical da cidade do Porto e que tem 
coleccionado várias experiências como cantor e autor. Integrou o 
projecto Corasons, que reuniu mais de 40 músicos portugueses, 
galegos e brasileiros em várias apresentações, das quais resultou 
um CD onde se inclui o tema original “Apartamento”.
The show "O Princípio da Incerteza" marks the release of the first original 
work by Rui David, a popular singer-songwriter in Porto's music scene. 
He was part of the Corasons project, which brought together more than 
40 Portuguese, Galician and Brazilian musicians in various live pres-
entations, which resulted in an album that includes the original song 
"Apartamento".

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Bairro da Música

We Are The CityZens é o regresso dos famalicenses The CityZens 
às edições discográficas. Produzido por Paulo Miranda, o novo 
álbum é um disco de rock, sem virar costas a outros estilos que 
fazem parte do quotidiano da banda. Fundada em 2014, a formação 
lançou no mesmo ano um EP homónimo e, em 2015, apresentou o 
primeiro álbum, Medicine For Open Minds, um disco que passeia 
pelos universos do folk rock psicadélico, do soul rock e do blues 
rock. 
We Are The CityZens is the new album of the band The CityZens, from 
Famalicão. Produced by Paulo Miranda, this is a rock album that doesn't 
turn its back on other genres that are part of the daily life of the band. 
Founded in 2014, The CityZens released a self-titled EP in the same year 
and in 2015 presented their first album, Medicine For Open Minds, which 
touches the universes of psychedelic folk rock, soul rock and blues rock.

Entrada Livre



22 Qui/Thu · 22:00 Café

Incerteza do Trio Certo 
23 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

Fado à Mesa

Incerteza do Trio Certo é um projecto criado pelo guitarrista 
AP (António Pedro Neves) que se deixa influenciar pela música 
contemporânea, o rock e o jazz.  “Este trio surgiu da minha vontade 
de compor especificamente para esta formação e explorar a 
improvisação neste contexto. As músicas são eclécticas no que diz 
respeito à composição e à improvisação, surgindo momentos em 
que a improvisação é o motor da música e outros em que prevalece 
a escrita. Cada concerto é, ou tenta ser, uma viagem onde a impro-
visação e a espontaneidade ditam o curso da música.” (AP)
Incerteza do Trio Certo is a project created by AP (António Pedro Neves), 
a guitarist influenced by contemporary music, rock and jazz. "This trio 
resulted from my desire to compose specifically for this formation and to 
explore improvisation in this context. The songs are eclectic in terms of 
composition and improvisation. There are moments in which improvi-
sation is the engine of music and others in which writing prevails. Each 
concert is, or tries to be, a journey where improvisation and spontaneity 
dictate the course of the music."(AP)

Entrada Livre

Com Diogo Aranha, Catarina Rosa e Pedro Marão

Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se uma verda-
deira Casa de Fados, em que o fado é “servido à mesa” por intér-
pretes de eleição, honrando a nossa melhor tradição, mas também 
a contemporaneidade da canção portuguesa por excelência.
Every month, Restaurante Casa da Música transforms into a true Fado 
House, where fado is "served" by renowned interpreters, honouring our 
best tradition, but also the contemporary Portuguese song par excel-
lence.

€ 37,5 (inclui jantar)

O futuro garante-se 
no presente.

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente 
exigida.
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23 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

Francisco, El Hombre

Francisco, el Hombre é sinónimo de uma corrente musical nómada 
e transcultural em forma de banda. A sua música transita com 
suavidade entre o formato acústico e o eléctrico, levando para o 
palco a fluidez de uma música nutrida por um sentimento universal 
latino-americano. O projecto nasceu a partir dos irmãos Sebastián 
e Mateo Piracés-Ugarte, que cresceram a viajar o mundo acompa-
nhados pelos seus instrumentos e encontraram uma base em São 
Paulo, Brasil. Baptizaram o seu género como Pachanga Folk, uma 
combinação de sonoridades tradicionais e regionais latino-ame-
ricanas, cantadas em espanhol com sotaque brasileiro, português 
com sotaque latino e inglês à la mexicana. SOLTASBRUXA (2016) 
foi o disco revelação da banda, com uma digressão internacional 
de mais de 150 concertos e uma nomeação para o Grammy Latino.
Francisco, el Hombre is synonymous with a nomadic and transcultural 
musical trend in the form of a band. Their songs travel smoothly between 
acoustic and electric sonorities, taking to the stage the fluidity of a 
music nourished by a Latin American universal feeling. The project was 
created by two brothers, Sebastián and Mateo Piracés-Ugarte, who grew 
up traveling the world with their instruments and found a basis for their 
work in São Paulo, Brazil. They baptized their genre as Pachanga Folk, a 
combination of traditional and regional sounds from Latin America, sung 
in Spanish with a Brazilian accent, in Portuguese with a Latin accent and 
in English à la Mexicana. The album SOLTASBRUXA (2016) launched the 
career of the band with an international tour that included more than 150 
concerts and a nomination for the Latin Grammy Awards.

€ 15
-
Cartão Amigo 25% 

Promotor: Ao Sul do Mundo

24 Sáb/Sat · 11:00 Sala de Ensaio 1

Percussão Tradicional Portuguesa
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO

António Serginho e Pancho formadores

É dia de romaria e Portugal vai bombar. Todas as percussões 
que dão ritmo à cultura lusitana podem ser chamadas à sessão. 
Tambores e tamborins, chincalhos e chocalhos, grilinhos e ferri-
nhos ou zuca-trucas e reco-recos são apenas exemplos do festival 
de instrumentos, nacionais e regionais, a dominar pela trupe de 
tocadores à moda tuga.
It’s time for a Portuguese romaria and everyone is invited. All the 
percussions that give life to our musical culture are summoned. Drums 
and tambourines, chincalhos and chocalhos, grilinhos and ferrinhos, 
zuca-trucas and reco-recos are mere examples of the festival of national 
and regional instruments that will be played by the troupe.

MÚSICO POR UM DIA
Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos) que se iniciam de manhã e encerram ao final da 
tarde com a apresentação do trabalho realizado

€ 7,5 (€ 25 para um grupo de 4 pessoas)
-
Cartão Amigo 25%

24 Sáb/Sat · 15:00 Sala de Ensaio 10

Workshop AMAEI

Internacionalização da Música Portuguesa: 
Redes Profissionais e Projectos Europeus

Nuno Saraiva orador   
(presidente executivo da Why Portugal) 

São várias as redes e os projectos europeus 
que têm surgido para potenciar a expor-
tação e o intercâmbio cultural na área da 
indústria da música. Em mais um workshop, 
a AMAEI reflecte sobre alguns case studies 
dentro da área e apresenta um conjunto de 
ferramentas e fontes de informação que 
são uma mais-valia para os artistas que 
pretendem investir na internacionalização.
There are a number of European networks and 
projects that have emerged to boost cultural 
export and exchange in the music industry. In 
this workshop, AMAEI reflects on some case 
studies within the topic and presents a set of 
tools and sources of information that are an 
asset to artists seeking internationalization.

Promotor: AMAEI

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 convidados e 
vem viver connosco a melhor aventura do teu aniversário

Aniversário na Casa
(crianças entre os 4 e 12 anos)
–
Contactos/ Reservas:  
+351 220 120 210 / +939 030 108 
aniversarios@casadamusica.com
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24 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Bruckner na 
Despedida
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS  
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER 

Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Michael Boder direcção musical 

Arnold Schoenberg Sinfonia de Câmara nº 2
-
Anton Bruckner Sinfonia nº 9

“Um adeus à vida”, foi este o epíteto que o próprio 
Bruckner atribuiu ao terceiro andamento da sua Nona 
Sinfonia. O compositor concluíra -o dois anos antes de 
morrer, mas o seu frágil estado de saúde não lhe permi-
tiu terminar o último andamento, dele restando múlti-
plos esboços fragmentados. Contando com a direcção 
do maestro Michael Boder, um dos grandes especialis-
tas na música do século XX, o programa completa -se 
com a Sinfonia de Câmara nº 2 de Schoenberg, obra 
que o compositor iniciou em 1906 mas só 33 anos 
mais tarde concluiria – representando assim um raro 
regresso à linguagem tonal que há muito tinha sido 
abandonada pelo criador do dodecafonismo.
Left incomplete, the Ninth Symphony is seen as Bruckner’s 
“farewell”. Two years before the composer died, he had 
completed its third movement, but his fragile health did not 
allow him to finish the last one, of which there is only frag-
mented sketches. Still celebrating the Year of Austria, the 
programme ends with Schoenberg’s Chamber Symphony 
No. 2, a work that the composer began to write in 1906 but 
only finished 33 years later.

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%

“Michael Boder 
dirigiu com 
um domínio 
maravilhoso e 
uma precisão 
cuidada, 
equilibrando 
com perfeição os 
fluxos e refluxos 
da partitura.”
OPERA

MECENAS CICLO MDS

25 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

PerlimpimPUM!
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS  
SERVIÇO EDUCATIVO

Jorge Queijo e Saphir Cristal  
direcção artística e interpretação
Artur Carvalho, Bruno Estima e  
Joaquim Alves interpretação

Contos e personagens de La Fontaine 
povoam a história mágica de um corpo 
comilão, que só a melodia sacia, e do irre-
quieto quarteto que o vai alimentar. Feito 
de uma voz cristalina e ritmos de percus-
são, este teatro musical, um feliz retorno 
ao palco, decorre em viva interacção com 
o público.
Tales and characters of La Fontaine inhabit the 
magical story of a voracious body that is only 
satiated by melody and the restless quartet 
that will be feeding it. With a crystalline voice 
and percussion rhythms, this musical theater 
happily returns to the stage in a lively interac-
tion with the audience.

PRIMEIROS CONCERTOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de 
idade, estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais 
através de histórias encenadas e linguagens acessíveis que 
contribuem para a construção das primeiras bases da 
compreensão e expressão musicais.

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos
-
Cartão Amigo 25%
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25 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Peter Evans 
 & Orquestra Jazz 
de Matosinhos

“Perception beyond knowing”
CICLO JAZZ

Pedro Guedes direcção musical 
Peter Evans trompete

O trompetista Peter Evans é uma referência do jazz mais experi-
mental. Interessa -se especialmente pela improvisação livre como 
uma ferramenta de composição, explorando as possibilidades 
simultâneas de afirmação individual e de desenvolvimento colabo-
rativo. Tem trabalhado com uma infinidade de músicos e compo-
sitores e lidera vários projectos, com destaque para o seu septeto. 
Participa ainda nos grupos Pulverize the Sound (com Mike Pride e 
Tim Dahl), Rocket Science (com Evan Parker, Craig Taborn e Sam 
Pluta) e Mostly Other People Do The Killing (com Jon Irabagon, 
Matthew “Moppa” Elliott e Kevin Shea), entre muitas outras configu-
rações. Depois de partilhar o palco com artistas das mais diver-
sas proveniências, a Orquestra Jazz de Matosinhos continua a 
manifestar o seu espírito aventureiro e encontra -se agora com esta 
grande referência da improvisação livre.
Trumpeter Peter Evans is a reference in experimental jazz. He is espe-
cially interested in free improvisation as a compositional tool, exploring 
the simultaneous possibilities of individual affirmation and collaborative 
development. He has worked with a multitude of musicians and compos-
ers and leads several projects, particularly his septet. He also collabo-
rates with Pulverize the Sound (with Mike Pride and Tim Dahl), Rocket 
Science (with Evan Parker, Craig Taborn and Sam Pluta) and Mostly 
Other People Do the Killing (with Jon Irabagon, Matthew “Moppa” Elliott 
and Kevin Shea), among many other projects. After sharing the stage with 
artists from countless different origins, Orquestra Jazz de Matosinhos 
continues to express its adventurous spirit and is now performing with 
this great reference of free improvisation.

1ª Plateia € 17 · 2ª Plateia € 15 · 3ª Plateia € 13
-
Jovem 15%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%



46 NOVEMBRO 2018

27 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia

António Zambujo
CONCERTO SOLIDÁRIO VIDA NORTE

28 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

João Farinha &  
Fado ao Centro “Sim”

28 Qua/Wed · 21:30 Café

Astrodome

A Casa da Música recebe António Zambujo 
para um concerto solidário a favor da 
Associação Vida Norte, IPSS que actua nos 
concelhos de Porto e Braga e tem como 
principal missão apoiar grávidas e bebés 
em situação de vulnerabilidade, através de 
um acompanhamento de proximidade.
António Zambujo é um dos nomes incon-
tornáveis da música portuguesa actual, 
somando prémios e salas esgotadas, 
dentro e fora de Portugal. O seu percurso 
musical está traçado entre o fado e o cante 
alentejano, num estilo único marcado 
também pela influência da MPB. Neste 
concerto a solo, oferece um percurso pelos 
seus maiores sucessos.
Casa da Música welcomes António Zambujo in 
a solidarity concert for Associação Vida Norte, 
IPSS, which operates in the municipalities of Porto 
and Braga. Its main mission is to support pregnant 
women and infants in vulnerable situations. 
António Zambujo is one of the most important 
names in Portuguese music today, amassing 
prizes and sold out venues both in Portugal and 
abroad. His career path is drawn somewhere 
between fado and cante alentejano, in a unique 
style clearly influenced by MPB. In this solo 
concert, he will revisit some of his greatest hits.

1ª Plateia e Camarote € 25 · 2ª Plateia € 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Associação Vida Norte

Foi a Pessoa, por intermédio de Ricardo 
Reis, que João Farinha pediu emprestado o 
título para o seu disco e concerto em nome 
próprio, mas criado no “seu” Fado ao Centro. 
Sim percorre novos caminhos para o fado 
de Coimbra, com novos instrumentos, 
abordagens e sonoridades, cantando as 
palavras dos poetas com o amor sempre 
em pano de fundo, também as mágoas, a 
saudade e a força que só se encontra num 
chão semeado de amigos e partilha.
It was from Pessoa – via Ricardo Reis – that 
João Farinha borrowed the title for his album 
and concert, created in "his" Fado ao Centro. 
Sim finds new paths for the fado of Coimbra, 
with new instruments, approaches and sonori-
ties, singing the words of the poets always with 
love as the main backdrop, but also with the 
sorrow, nostalgia and strength that can only be 
found on a soil rich in friends and mutual sharing.

€ 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Farinha, Barroso & Santos, Lda

Depois da estreia discográfica em 2015 
com o LP homónimo, os Astrodome estão 
de volta aos discos com II, obra obrigatória 
para os fãs de rock instrumental. II tem sido 
destaque na imprensa nacional e inter-
nacional, contando com uma digressão 
de apresentação em Espanha, França, 
Alemanha, Áustria e Bélgica, e que culminou 
num concerto em casa, no Hard Club do 
Porto. Os Astrodome percorreram as salas 
e pequenos festivais de cidades como 
Leiria, Viana do Castelo, Aveiro e Caldas 
da Rainha, e tocaram ainda no SonicBlast 
Moledo e no Rodellus, entre outros.
After the debut record in 2015, with the self-ti-
tled LP, the Astrodome are back with II, a must-
have for instrumental rock fans. II has been 
featured in the national and international press, 
with a tour through Spain, France, Germany, 
Austria and Belgium, culminating in a concert 
back home, in Hard Club (Porto). Astrodome 
performed in small venues and festivals in 
Leiria, Viana do Castelo, Aveiro and Caldas 
da Rainha, and also in SonicBlast Moledo and 
Rodellus, among others.

Entrada Livre
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29 Qui/Thu · 22:00 Café

Giovanni Guidi

O pianista italiano Giovanni Guidi é um valor reconhecido do 
jazz europeu, com vários prémios conquistados e colaborações 
frequentes com o célebre trompetista Enrico Rava.  Apresenta-se 
pela primeira vez a solo no Café Casa da Música para interpretar 
composições originais, temas de Brian Eno, Tom Waits, Osvaldo 
Farres, Leo Ferrè e standards de jazz. 
Giovanni Guidi is an award-winning Italian pianist well known in the 
European jazz scene who often collaborates with the famous trum-
peter Enrico Rava. He will perform solo for the first time in Café Casa da 
Música, interpreting his original compositions and jazz standards, as well 
as songs by Brian Eno, Tom Waits, Osvaldo Farres and Leo Ferrè.

Entrada Livre

30 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

La Valse!
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical 

Joly Braga Santos Sinfonia nº 4
Maurice Ravel La Valse

“Turbilhões de nuvens deixam adivinhar, por entre algumas abertas, pares a 
valsarem. As nuvens desvanecem -se e revelam um salão onde uma multidão 
rodopia. A luz dos lustres brilha no tecto. É uma corte imperial por volta de 
1855.” Assim descreveu Ravel a sua partitura La Valse, uma homenagem à 
dança mais emblemática de Viena, a capital do País -Tema 2018 na Casa da 
Música. Joly Braga Santos foi o maior sinfonista português de sempre, com 
um total de seis sinfonias para orquestra no seu catálogo. Procurava recupe-
rar o monumentalismo musical perdido nas gerações que lhe precederam 
e contribuir para a afirmação de um sinfonismo latino. A Quarta Sinfonia é 
precisamente a mais grandiosa do conjunto, com ecos de Bruckner, Sibelius ou 
Beethoven. A influência da Sinfonia Coral deste último faz -se ouvir no último 
andamento, um Hino à Juventude brilhante e contagiante.
“Through whirling clouds, waltzing couples may be faintly distinguished. The clouds 
gradually scatter: one sees at letter A an immense hall peopled with a whirling crowd. 
The scene is gradually illuminated. The light of the chandeliers bursts forth at the 
fortissimo letter B. Set in an imperial court, about 1855.” This is how Ravel described 
La Valse, a tribute to the most emblematic dance of Vienna, the capital of the Theme 
Country 2018 of Casa da Música. Joly Braga Santos was the greatest Portuguese 
symphonist ever, with a total of six symphonies for orchestra in his catalogue. He 
sought to recover the musical monumentalism lost in previous generations and 
contribute to the affirmation of a Latin symphonism. The Fourth Symphony is 
precisely the grandest of the six, with echoes of Bruckner, Sibelius and Beethoven. 
The influence of the latter’s Choral Symphony is evident in the last movement, a bright 
and contagious Hymn to Youth.

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%

30 Sex/Fri · 21:30 Café

La Valse!
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
TRANSMISSÃO EM DIRECTO

Entrada Livre



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

Visitas Guiadas
11:00 e 16:00

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.

Venha conhecer a Casa e termine a sua visita num concerto 



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 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00 
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
 
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00

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%
< 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.

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

20 Ter · 19:30 

Quinta da Carregosa 
PROVA DE VINHOS

Na Quinta da Carregosa as primeiras vinhas foram planta-
das há cerca de 80 anos e o seu solo foi removido de forma 
manual num esforço ímpar, que só os homens do Douro 
foram capazes de conseguir.
Atualmente a quinta possui uma grande diversidade de 
castas autóctones, criteriosamente escolhidas em função 
da especificidade do seu terroir, para assim se obterem 
vinhos de quinta premium e de forte identidade.

€ 25 (inclui jantar depois da prova)

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 Charon

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp
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AVENIDA DA BOAVISTA 1269
4100-130 PORTO

T+351 226 086 600
geral@portopalaciohotel.pt

shotelscollection.com

Com uma vista deslumbrante, tudo é minuciosamente temperado 
com a mestria culinária do Chef Celestino Grave, para que cada visita 
seja uma experiência única.

With a breathtaking view, everything is thoroughly seasoned with 
Chef Celestino Grave culinary art, so each visit is a unique experience.

VIP LOUNGE Aberto diariamente no Piso 19 |  Open Daily on the 19th Floor

VIP LOUNGE



MECENAS CICLO LUCIOS

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


