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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO

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

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

VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210 

LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228

RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu 12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat 12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays

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

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



FELIZ NOVO MUNDO
 

HAPPY NEW WORLD

Afinal há ainda muito por descobrir nas Américas. Do Canadá à 
Argentina, passando por Brasil, Estados Unidos, México e muito 
mais, as viagens prometidas para o novo ano são fascinantes.  
E começam já no mês de Janeiro, com obras como a Sinfonia do 
Novo Mundo de Dvořák e Amèriques de Varése, pela Sinfónica, 
e várias estreias nacionais tais como Tehillin de Steve Reich, que 
junta o Remix Ensemble ao Synergy Vocals. As propostas tornam-
-se ainda mais irresistíveis com uma nova edição do programa 
Casa Aberta: cinco dias em que poderá conhecer a Casa da 
Música bem mais de perto e assistir, gratuitamente, a ensaios 
abertos, palestras, visitas guiadas, instalações, dança, cinema e 
espectáculos para famílias. Uma das novidades mais desafiantes 
é uma Noite Especial Non-Stop, com concertos na Sala Suggia, 
actuações de DJs e outros atractivos até ao amanhecer. O Coro 
e a Orquestra Barroca, por seu lado, assumem a missão de lançar 
pontes para o passado e entre o Velho e o Novo Mundo.
Mas o ano novo não pode começar sem o serpentear de valsas e 
polcas na Sala Suggia, com o aclamado maestro austríaco Leopold 
Hager. Traz depois a abertura do Ciclo Piano, pelo portuense Nuno 
Ventura de Sousa, e ao longo do mês assinala-se ainda a abertura 
de outros ciclos que irão marcar a programação de 2019: a Integral 
das Sinfonias de Tchaikovski e as Grandes Canções Orquestrais 
– disponíveis em assinaturas dedicadas. As famílias não quererão 
perder um espectáculo de teatro musical baseado no célebre Sítio 
do Pica-Pau Amarelo, uma das inúmeras propostas do Serviço 
Educativo. Como se não fosse já suficientemente prometedor, o 
alinhamento de Janeiro traz ainda estrelas como o carismático Tito 
Paris e a inconfundível Gal Costa. 
E para ficar a saber muito mais sobre as músicas do Novo Mundo, 
em especial as de raiz popular, não perca o primeiro módulo  
do 10º Curso Livre de História da Música – também disponível  
em assinatura.

Ultimately, there is still much to be discovered in the Americas.  
From Canada to Argentina, Brazil, the United States, Mexico and 
more, we invite you to make fascinating journeys in this new year. And 
they begin in January, with works like Dvořák’s New World Symphony 
and Varése’s Amèriques by the hands of Orquestra Sinfónica, and 
many Portuguese premieres, like Steve Reich’s Tehillin, which joins 
Remix Ensemble and Synergy Vocals. The suggestions become even 
more irresistible with a new edition of the Casa Aberta programme: 
five days in which the audience gets to know Casa da Música much 
more closely and attend rehearsals, lectures, guided tours, instal-
lations, dance, cinema and performances designed especially for 
families. One of the most challenging news is a Special Non-Stop 
Night with concerts, DJ performances and other attractions until 
dawn. Meanwhile, Coro Casa da Música and Orquestra Barroca take 
on the mission of creating bridges between the past and the present, 
and the Old and the New Worlds.
But the New Year couldn’t begin without the winding of waltzes and 
polkas that normally fill Sala Suggia, with the acclaimed Austrian 
conductor Leopold Hager. The Piano Series begins with a musician 
from Porto, Nuno Ventura de Sousa, and throughout the month other 
cycles will mark the 2019 programme: Tchaikovsky’s Complete 
Symphonies and the Great Orchestral Songs – available in devoted 
subscriptions. Families shouldn’t miss the opportunity to see the 
musical theater piece based on the famous Sítio do Pica-Pau 
Amarelo, one of the many proposals set forth by the Education 
Service. As if January wasn’t already promising enough, the month 
also brings us stars such as the Cape Verdean Tito Paris and the 
 Brazilian Gal Costa.

8 EDITORIAL



02 QUA GOBI BEAR
Entrada Livre

03 QUI NEVES/ROSADO/MONTEIRO
Entrada Livre

04 SEX* + 
05 SÁB

CONCERTO DE ANO NOVO
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

05 SÁB CONCERTO DE REIS NO 
NORTESHOPPING
Banda Sinfónica Portuguesa
Entrada Livre

06 DOM GRILIS EM PARIS
Serviço Educativo

06 DOM CLARINETES AD LIBITUM

08 TER NUNO VENTURA DE SOUSA
Ciclo Piano Fundação EDP

09 QUA PALANKALAMA
Entrada Livre

10 QUI MAZÉI TRIO
Entrada Livre

11-27 
JANEIRO

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO
Abertura Oficial Novo Mundo

11 SEX NOVOS MUNDOS 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

12 SÁB TITO PARIS “MIM Ê BÔ”

13 DOM SINFONIA DO NOVO MUNDO 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

13 DOM CONCERTO ESCOLAR
Academia de Música de Costa Cabral

15 TER DUO INVICTA

16 QUA - 20 
DOM

CASA ABERTA 
Concertos, ensaios abertos, palestras, 
visitas guiadas, instalações, cinema, 
dança e espectáculos para famílias

16 QUA ZÉ VITO
Entrada Livre

17 QUI THE SMOKESTACKERS
Entrada Livre

18 SEX AMÉRICAS
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

19 SÁB PICA-PAU AMARELO
Serviço Educativo

19 SÁB VIAGEM NA AMÉRICA
Remix Ensemble Casa da Música
Synergy Vocals

19 SÁB NOITE ESPECIAL NON-STOP
Bezegol  · HHY & The Macumbas 
Matias Aguayo · Conan Osiris

20 DOM TANGERINA
Serviço Educativo

20 DOM VELHO MUNDO/NOVO MUNDO
Coro Casa da Música

22 TER PRÉMIO JOVENS MÚSICOS 
/ANTENA 2

23 QUA TALITA CAYOLLA  
Entrada Livre

23 QUA GAL COSTA

24 QUI JOSÉ VALENTE
Entrada Livre

25 SEX SONHOS DE INVERNO
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

26 SÁB NEM ATA, NEM DANÇATA 
Serviço Educativo

26 SÁB CAMANÉ E MÁRIO LAGINHA

27 DOM A GRANDE VIAGEM
Serviço Educativo

27 DOM DESCOBERTAS BARROCAS
Orquestra Barroca Casa da Música

29 TER BEATRIZ NUNES

30 QUA TIAGO NACARATO

30 QUA OS BARDO
Entrada Livre

31 QUI MOVA DREVA
Entrada Livre

10 JANEIRO 2019 INDICE

Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten



02 Qua/Wed · 21:30 Café

GOBI BEAR
03 Qui/Thu · 22:00 Café

NEVES/ROSADO/
MONTEIRO

04 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia  
05 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

CONCERTO DE 
ANO NOVO

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical 
 
Johann Strauss II Abertura da opereta O Morcego
Johann Strauss II Comboio da Diversão (polca rápida), op.281
Johannes Brahms Duas Danças Húngaras, nº 6 e nº 1
Johann Strauss II Valsa do Imperador, op.437
Antonín Dvořák Duas Danças Eslavas, op.72 nº 2 e op.46 nº 8
-
Franz von Suppé Abertura da opereta A Bela Galateia
Josef Strauss A Libelinha, op.204
Josef Strauss Valsa Dinamite, op.173
Richard Strauss Suite da ópera O Cavaleiro da Rosa

A dinastia Strauss é já habitual convidada de honra do Concerto de Ano Novo da 
Orquestra Sinfónica, seduzindo-nos com as mais animadas valsas e polcas. Estas eram 
danças imensamente populares na Viena do século XIX e ainda hoje animam os bailes da 
cidade. Não é por isso de estranhar que mesmo as operetas criadas segundo o modelo 
francês, quando assinadas pela mão de compositores austríacos como Franz von Suppé, 
se deixassem impregnar desse ritmo estonteante a três tempos – é o caso da abertura da 
opereta A Bela Galateia. Sob a direcção do reputado maestro austríaco Leopold Hager, o 
programa que inaugura a temporada experimenta também os passos de outras danças, 
com o sabor cigano das famosas Danças Húngaras de Brahms e duas Danças Eslavas de 
Dvořák, obras que tornaram o compositor uma estrela à escala mundial. 
The Strauss dynasty is a regular guest of honor at the New Year’s Concert of Orquestra Sinfónica, 
seducing us with the most cheerful waltzes and polkas. These dances were immensely popular 
in nineteenth-century Vienna, and continue to liven up the city’s ball season today. Therefore, it is 
not surprising that even the operettas created according to the French model, when signed by the 
hand of Austrian composers like Franz von Suppé, were impregnated by this dizzying three-beats 
rhythm – such is the case of the overture of the operetta The Beautiful Galatea. Under the direction 
of the renowned Austrian conductor Leopold Hager, the programme that opens the season also 
experiments other dance steps, with the gypsy flavour of Brahms’ famous Hungarian Dances and 
two Slavonic Dances by Dvořák, works that made the composer a worldwide star.

Alter-ego do vimaranense Diogo Alves 
Pinto, Gobi Bear é mais do que uma banda 
de um homem só. Our Homes & Our Hearts, 
álbum editado há um ano, conta com várias 
colaborações e revela um universo muito 
singular onde, qual cantautor de guitarra 
em punho, Gobi Bear quebra as barreiras 
entre o live-looping e o indie folk. 
The alter ego of Diogo Alves Pinto, Gobi Bear, 
is more than a one-man band. The album 
Our Homes & Our Hearts, released a year 
ago, features a number of collaborations and 
reveals a very unique universe where Gobi 
Bear, like a proper singer-songwriter, breaks 
down the barriers between live-looping and 
indie folk resorting solely to his guitar.

Entrada Livre 

Fãs do formato canção, João Paulo Rosado 
(contrabaixo), Pedro Neves (piano) e Filipe 
Monteiro (bateria) juntam-se para tocar 
alguns dos seus standards favoritos e 
temas originais.
Fans of the song format, João Paulo Rosado 
(double bass), Pedro Neves (piano) and Filipe 
Monteiro (drums) come together to play some 
of their favorite standards and original music.

Entrada Livre 

MECENAS CICLO SOGRAPE

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%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

12 JANEIRO 2019



 05 Sáb/Sat · 17:00, 18:00 e 19:00 NorteShopping

CONCERTO DE REIS

Banda Sinfónica Portuguesa
Alberto Roque direcção musical

George Gershwin (transc. R. Mark Rogers) Abertura Cubana 
Jorge Campos Interlúdio para banda 
Fernando Lapa Quadros portugueses 
Hudson Nogueira Sax-Choro 
José Silva Martins SQEE (arranjo baseado na canção  
“Sei quem ele é”) 
R. Russell Bennett Suite de Old American Dances 
Joaquim Luís Gomes Marcha Concertante 

A Banda Sinfónica celebra os Reis com obras inspiradas em 
ambientes populares, dos ritmos cubanos ao choro brasileiro, 
passando pelas danças que animavam os salões norte-americanos 
na transição para o século XX. A música portuguesa não podia faltar 
neste programa especial, destacando-se uma obra de Fernando 
Lapa que evoca ambientes de várias regiões do nosso país, reinven-
tando os elementos característicos da música tradicional.
Banda Sinfónica Portuguesa celebrates Three Kings’ Day with works 
inspired by popular atmospheres, from Cuban rhythms to Brazilian 
choro and the dances that brightened up the American ballrooms in the 
transition to the twentieth century. Portuguese music had to be featured 
in this special programme and its highlight is a work by Fernando Lapa 
that evokes different environments from various regions of our country, 
reinventing the characteristic elements of traditional music.

Entrada Livre 

06 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

06 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

CLARINETES AD LIBITUM

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar os mais pequenos, agora numa aven-
tura em Paris. Grilis o Grilo Feliz é conduzido pelo primo Jean-Philippe Galan (ou Grilan o 
Grilo Galã) numa iniciática 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%

Nuno Pinto, José Ricardo Freitas, Luís 
Filipe Santos e Tiago Abrantes clarinetes, 
percussões e voz
João Tiago Dias percussões e voz

Virtuosos, emocionantes, bem-humorados 
e com um sentido de espectáculo “fora da 
caixa” – eis uma boa definição para este 
grupo de rapazolas irreverentes que tem 
a pretensão de não envelhecer! Tal como 
não envelhecem as músicas tradicionais 
recolhidas e escolhidas para se adaptarem 
ao formato do grupo, usando como instru-
mento um verdadeiro ícone de Portugal no 
mundo: o clarinete. Não sabiam? Nunca 
ouviram? Venham, vão ficar surpreendidos! 
E arriscam-se a ficar encantados com o 
que os Clarinetes Ad Libitum e os seus 
amigos andam a tramar para este concerto 
de comemoração do seu 20° aniversário.
Virtuous, exciting, humorous and with a sense 
of spectacle “out of the box” – this is a good 
definition for this group of irreverent boys who 
pretend not to grow old! As the traditional 
music collected and chosen to adapt to the 
group’s format does not age, using as instru-
ment a true icon of Portugal in the world: the 
clarinet. Didn’t you know? Never heard? Come, 
you will be surprised and delighted with what 
the Ad Libitum Clarinets and their friends are 
plotting for this concert to commemorate their 
20th anniversary.

€ 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Artway

PROMOTOR

14

Subscreva o Cartão Amigo 2019  
e beneficie dos  

descontos associados

- 25% programação 
- 25% actividades educativas

25% de desconto na aquisição das Assinaturas 2019 
(válido para uma de cada tipo)
25% de desconto numa Assinatura Curso Livre de História da Música 2019
 25% de desconto nos concertos da Programação Artística 2019, com preço igual ou superior a € 10  
(válido para um bilhete por concerto)
 25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10  
(válido para um bilhete por actividade)
 80% de desconto nos programas Terças Fim de Tarde, Prémio Novos Talentos AGEAS, ECHO Rising Stars  
e Spring ON! – Novas Tendências do Jazz  (válido para um bilhete por concerto)
 Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto



09 Qua/Wed · 21:30 Café

PALANKALAMA
10 Qui/Thu · 22:00 Café

MAZÉI TRIO
08 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

NUNO VENTURA  
DE SOUSA

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Palankalama é um quarteto portuense 
dedicado à música instrumental, com 
composições que se inspiram na música 
tradicional/folk de diversas regiões.  
Cada tema é uma procura de um cená-
rio onde se desenvolve um argumento. 
Recorrendo à energia do rock e ao legado 
do jazz, a narrativa é construída pelos 
quatro elementos da banda numa procura 
por “lugares de ficção”.
Palankalama is a quartet from Porto dedicated 
to instrumental music, with compositions 
inspired by traditional/folk music from various 
regions. Each song searches for a scenario 
where a plot is developed. Resorting to the 
energy of rock and the legacy of jazz, the narra-
tive is built by the four elements of the band in 
their search for different “places of fiction.”

Entrada Livre 

O projecto Mazéi Trio lançou o álbum de 
estreia Alcanchais em 2017. Influenciado 
principalmente pelo jazz, o disco contém 
um conjunto de canções e músicas origi-
nais em português que percorrem diversos 
estilos e influências, incluindo ainda a 
canção “Iolá” do cancioneiro popular.  
The Mazéi Trio project released its debut album 
Alcanchais in 2017. Mainly influenced by jazz, 
the album contains a set of original songs in 
Portuguese with various styles and influences, 
including the song “Iolá” from the popular 
songbook.

Entrada Livre

Nuno Ventura de Sousa piano

Franz Schubert Sonata em Si bemol maior, D.960
-
Nikolai Medtner Sonata em Mi menor, op.25 nº 2, “Vento da Noite” 

Nuno Ventura de Sousa é o jovem pianista que abre o Ciclo de Piano 2019. Vencedor de 
cerca de 40 concursos nacionais e internacionais, o músico portuense de 22 anos diplo-
mou-se recentemente na Universidade do Norte do Texas sob a orientação do reputado 
pianista Vladimir Viardo, e realiza neste momento o mestrado em Viena com outra figura 
lendária, Jiracek von Arnim. Após numerosos recitais na Europa, EUA e Japão, regressa 
à Casa da Música com duas obras de grande envergadura, verdadeiros monumentos do 
repertório para piano. A Sonata D.960 é uma das últimas obras que Schubert compõe 
antes de morrer. De dimensões gigantescas e com belíssimos momentos líricos, é uma 
espécie de testamento do compositor. Não menos monumental é a Sonata de Nikolai 
Medtner, dedicada pelo grande compositor russo ao seu amigo Sergei Rachmaninoff, que 
rapidamente reconheceu a sua qualidade extraordinária.
Nuno Ventura de Sousa is the young pianist who will open the 2019 Piano Series. Winner of 
approximately 40 national and international competitions, the 22-year-old musician from Porto 
graduated recently from the University of Northern Texas under the guidance of renowned pianist 
Vladimir Viardo, and is currently studying for a Master’s Degree in Vienna with another legendary 
figure, Jiracek von Arnim. After numerous recitals in Europe, USA and Japan, he returns to Casa da 
Música with two major works that are true monuments of the piano repertoire. The Piano Sonata 
D.960 is one of the last works Schubert composed before his death. Its gigantic dimensions and 
beautiful lyric moments are a sort of testament of the composer. Equally monumental is Nikolai 
Medtner’s Sonata, dedicated by the great Russian composer to his friend Sergei Rachmaninoff, 
who quickly recognized its extraordinary quality.

1ª Plateia € 14 · 2ª Plateia € 12 · 3ª Plateia € 10
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

16 JANEIRO 2019

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP



DAR NOVOS 
MUNDOS  

AO MUNDO
ABERTURA OFICIAL NOVO MUNDO

2019

Os agrupamentos residentes levam-nos em viagem pelas Américas no arranque do novo 
tema da programação, desta vez não apenas um país, mas um lado inteiro do mundo – o 
Novo Mundo. Tudo começa com as grandes celebrações sinfónicas das identidades ameri-
canas: a dos Estados Unidos por Dvořák, a do mundo maia por Ginastera. Vamos conhecer 
os primeiros compositores naturais dos Estados Unidos, activos no tempo da independên-
cia, relembrar os incontornáveis Gershwin e Bernstein, ouvir obras de Claude Vivier e Steve 
Reich nunca antes tocadas em Portugal. Sem esquecer um clássico do modernismo ameri-
cano, Amériques, a primeira obra do francês Varèse após chegar aos Estados Unidos. Em 
busca de mundos recheados de fantasia, o Serviço Educativo leva os mais novos ao Sítio 
do Pica-Pau Amarelo.
The in-house ensembles take us on a journey through the Americas right at the start of the new 
theme of the programme, this time not just a country but an entire side of the world – the New World. 
It all begins with the great symphonic celebrations of the American identities: that of the United 
States by Dvořák, and that of the Mayan world by Ginastera. We will get to know the first composers 
born in the United States, who were working during the independence, remember the indispensable 
Gershwin and Bernstein, and listen to works by Claude Vivier and Steve Reich presented in Portugal 
for the first time, without forgetting, of course, a classic of American modernism, Amériques, the 
first work composed by the French Varèse after his arrival in the United States. In search of fanta-
sy-filled worlds, the Education Service takes the younger ones to Sítio do Pica-Pau Amarelo.

11 – 27JAN



12 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

TITO PARIS “MIM Ê BÔ”

Tito Paris apresenta o novo disco Mim ê 
Bô, uma ilustração da diversidade cultural 
que tem acompanhado a vida do cantor, 
com profundas raízes cabo-verdianas e 
laços muito fortes com Portugal, Angola, 
Moçambique, Brasil e outros países de 
língua portuguesa. Mim ê Bô oferece aquilo 
a que Tito Paris sempre nos habitou: um 
disco composto por mornas e coladeiras, 
mas também uma fusão de ritmos quentes. 
Promovendo a ponte entre culturas,  
Mim ê Bô faz-nos sentir o que é Cabo Verde 
e o que é a lusofonia, revelando que afinal  
é mais o que nos aproxima do que o que  
nos separa. 
Tito Paris presents his new album Mim ê Bô, 
an illustration of the cultural diversity that has 
accompanied the singer’s life, with deep  
Cape Verdean roots and strong ties to  
Portugal, Angola, Mozambique, Brazil and  
other Portuguese-speaking countries.  
Mim ê Bô is precisely what Tito Paris has always 
accustomed us to: an album with mornas and 
coladeiras, and a mixture of warm rhythms. 
Creating a bridge between cultures, Mim ê Bô 
makes us feel Cape Verde and the Lusophony, 
revealing that, in the end, what we have in 
common is much greater than what sets  
us apart.

€ 25
-
Cartão Amigo 25% 
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

Promotor: Ao Sul do Mundo

11 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

NOVOS MUNDOS 
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Alberto Ginastera Popol Vuh, La creación del mundo maya
(estreia em Portugal) 
-
Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”

Onde é que tudo começou? De onde vêm as plantas, os animais e os homens? Como surgiu o Sol, a Lua e as 
estrelas? São questões que sempre fascinaram todos os povos e encontram resposta em Popol Vuh, a perspec-
tiva mitológica maia da criação do mundo. Este livro do século XVI serviu de inspiração a Alberto Ginastera para 
escrever uma obra que ilustra musicalmente o nascimento da terra e o despertar da Natureza. Neste concerto que 
inaugura o novo tema da Casa da Música – o Novo Mundo – não podia faltar aquela que foi considerada, logo após 
a sua estreia, a maior obra sinfónica jamais escrita nos Estados Unidos da América. A Sinfonia do Novo Mundo 
integra elementos das canções populares e traduz a imensidão das paisagens americanas, tendo sido adoptada 
de imediato pelo país que acolhia o compositor checo Antonín Dvořák.
Where did it all begin? Where do plants, animals, and men come from? How were the sun, the moon, and the stars born? 
These issues have always fascinated people all over the world and the answers are in Popol Vuh, a sixteenth-century book 
that inspired Alberto Ginastera to write a piece narrating the Mayan mythological perspective of the creation of the world. 
Starting from the original chaos, Ginastera illustrates through music moments like the beginning of the earth and the awak-
ening of nature. In this concert that inaugurates the new theme of Casa da Música – the New World – we couldn’t leave out the 
piece that was considered, soon after its premiere, the greatest symphonic work ever written in the United States of America. 
The Symphony from the New World, by Antonín Dvořák, integrates elements of popular songs and translates the immensity 
of the American landscape, having been immediately embraced by the country where the Czech composer was living.

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%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

20 JANEIRO 2019 DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

MECENAS CICLO SOGRAPE



13 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

SINFONIA DO NOVO MUNDO
Concerto Comentado para famílias 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

13 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

CONCERTO ESCOLAR
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

15 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

DUO INVICTA
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

 Joana Valente meio-soprano
Nuno Caçote piano

Obras de Pedro Blanco e 
 Rui Soares da Costa 

O Duo Invicta tem como principal objectivo 
estimular e divulgar o trabalho desenvol-
vido na cidade do Porto por compositores 
desta cidade. Apesar de nascido em Leon, 
Pedro Blanco veio muito cedo para o Porto, 
onde integrou o grupo docente fundador 
do Conservatório de Música do Porto, em 
1917. Compôs peças para piano e voz com 
uma clara influência lusa. Já Rui Soares da 
Costa viveu sempre na cidade do Porto, 
e desde o final do século XX tem vindo a 
incrementar o repertório da sua autoria 
para canto e piano.
The main objective of Duo Invicta is to stimu-
late and promote the work developed in Porto 
by the composers of the city. Although he was 
born in Leon, Pedro Blanco came to Porto when 
he was very young and joined the founding 
faculty of the Conservatório de Música do 
Porto, in 1917. He wrote pieces for piano and 
voice with a clear Portuguese influence. Rui 
Soares da Costa, on the other hand, has always 
lived in Porto, and since the end of the twentieth 
century he has been increasing his repertoire 
for voice and piano.

€ 10 
-
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

A Academia de Música de Costa Cabral, 
fundada em 1995, integra a rede nacional 
de escolas do ensino artístico especiali-
zado da música. Entre as suas principais 
formações, destacam-se vários grupos 
 de música de câmara, orquestras de 
cordas, sopros e percussão, orff, coros, 
teatro musical, etc. Neste concerto espe-
cial, os alunos mostram o resultado da  
sua aprendizagem aplicado em várias  
destas formações.
Academia de Música de Costa Cabral, founded 
in 1995, integrates the Portuguese network of 
artistic schools specialized in the education 
of music. Its main ensembles include many 
chamber music groups, string, woodwind and 
percussion orchestras, orff, choirs, musical 
theatre, etc. In this special concert the students 
will present the result of what they have learned 
in many of these ensembles.

€ 10 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: AMCC

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Concerto comentado por Daniel Moreira

Antonín Dvořák Sinfonia nº 9, “Do Novo Mundo”

O que fez da Sinfonia do Novo Mundo, escrita por um checo, um sucesso à escala mundial e um símbolo da cultura 
erudita norte-americana? Numa época em que a falta de uma música verdadeiramente nacional era sentida 
pelas elites culturais do país, Dvořák responde ao desafio compondo sob a inspiração do ambiente sonoro dos 
afro-americanos que trabalhavam as plantações de algodão, dos espirituais negros e das melodias ameríndias, 
acreditando que o estilo nacional dos Estados Unidos da América deveria ser baseado nestes elementos. Ainda 
assim, e porque as origens do compositor emergem também na obra, Bernstein chamou-lhe uma sinfonia verda-
deiramente multinacional. Daniel Moreira coloca uma lupa sobre esta partitura pioneira e predilecta do público, 
desvendando as novas paisagens sinfónicas cunhadas por Dvořák.
Why was the Symphony from the New World, written by a Czech, a worldwide success and a symbol of erudite American 
culture? At a time when the lack of a true American music was felt by the country’s cultural elites, Dvořák responded to 
the challenge letting himself be inspired by the sound atmosphere of the African-Americans who worked on the cotton 
plantations, the Negro spirituals and the Amerindian melodies, believing that the style of American music should be based on 
these elements. Still, and because the composer’s origins are also evident in his piece, Bernstein called it a truly multinational 
symphony. Daniel Moreira analyses this score – a favorite of audiences worldwide – with a magnifying glass, unravelling the 
new symphonic landscapes sculpted by Dvořák.

€ 12 
-
Jovem 15%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
-
Cartão Continente: na compra de um bilhete para 
adulto, oferta de duas entradas para menores 
de 18 anos

PATROCINADOR SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

22 JANEIRO 2019 DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO
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CASA ABERTA

ENSAIOS ABERTOS
Para além de poder observar de perto o quotidiano dos instru-
mentistas que integram os agrupamentos residentes da Casa da 
Música, os ensaios abertos permitem perceber o funcionamento 
de uma orquestra, um coro, um ensemble de música contempo-
rânea ou um espectáculo do Serviço Educativo. Como se prepara 
uma obra para um concerto? O que faz o maestro à frente de uma 
orquestra ou de um coro? Que desafios encerram as partituras? 
 Besides allowing you to observe closely the daily life of the musicians 
of the in-house ensembles of Casa da Música, the open rehearsals 
show you how an orchestra, a choir, a contemporary music ensemble 
or a performance of the Education Service actually work. How do you 
prepare a piece for a concert? What does the conductor do in front of an 
orchestra or a choir? What challenges do the scores contain?

INSTALAÇÕES
As diversas instalações espalhadas pelo edifício partem do mote 
do Novo Mundo e permitem viajar por diversos ambientes sonoros 
e visuais, passando pelos povos indígenas das Américas, pelo 
saloon do Oeste Americano até às fronteiras do cosmos.  
The various installations scattered throughout the building are based in 
the New World motto and allow you to travel through many sound and 
visual environments, such as the indigenous peoples of the Americas, the 
American West saloon and the borders of the cosmos.

CONCERTOS IMERSIVOS
A Casa da Música disponibiliza, pela primeira vez em Portugal, 
uma experiência imersiva a quem assistir aos ensaios abertos da 
Sinfónica e do Remix Ensemble nos dias 18 e 19 de Janeiro, através 
da aplicação ONSTAGE. Enquanto assiste à interpretação das 
obras ao vivo, pode ver, através do seu smartphone, vídeos close-
-up de vários pontos do palco, bem como consultar as notas de 
programa, as biografias e outros dados do concerto.
For the first time in Portugal, Casa da Música provides an immersive 
experience for those who attend the open rehearsals of Orquestra 
Sinfónica and Remix Ensemble on the 18th and 19th of January through 
the ONSTAGE app. While watching live performances, you can access 
close-up videos from various points of the stage with your smartphone, 
as well as program notes, biographies and other concert data.

16 – 20 
JAN

ENTRADA LIVRE

VISITAS GUIADAS
As visitas guiadas permitem descobrir a Casa da Música nas suas 
diversas vertentes. Durante cerca de uma hora e sob a orientação 
de um guia, pode ficar a conhecer o edifício projectado por Rem 
Koolhaas, passando pelos detalhes arquitectónicos, as múltiplas 
funcionalidades da Casa e ainda a programação artística.  
The guided tours allow you to discover Casa da Música in its various 
facets. For about an hour and with the help of a guide you can get to know 
the building designed by Rem Koolhaas, going through its architectural 
details and multiple functionalities as well as the artistic program of Casa 
da Música.

Horário (16-20 Jan): 10:00, 11:00, 15:00, 16:00 e 17:00 (PT/ENG)

CINEMA
Uma panorâmica do Novo Mundo em filmes de Marcel Camus, Jim 
Jarmusch, Wim Wenders, Sergei Eisenstein e Werner Herzog, num 
ciclo diário com curadoria do Cineclube do Porto. Obras de grande 
riqueza estética que nos revelam culturas diferentes e onde a 
música tem um papel preponderante.
An overview of the New World in movies directed by Marcel Camus, Jim 
Jarmusch, Wim Wenders, Sergei Eisenstein and Werner Herzog in a daily 
cycle curated by Cineclube do Porto. Films with great aesthetic richness 
that show us different cultures where music plays a predominant role.

DANÇA
O foyer da bilheteira é invadido por várias danças e ritmos do conti-
nente americano. 
The foyer of the box office is invaded by various dances and rhythms 
from the American continent.

PALESTRAS  
Venha saber mais sobre os compositores e as suas criações artís-
ticas, como funciona uma orquestra e que segredos escondem as 
partituras. Com palestras que antecedem os ensaios abertos ou os 
concertos e a palestra especial de abertura do ano Novo Mundo, 
estas são viagens fascinantes por sonoridades que atravessam o 
continente americano de Norte a Sul. 
Come learn more about the composers and their creations, understand 
how an orchestra works and what secrets the scores can hide. With 
lectures that precede the open rehearsals and concerts, and the special 
lecture about the opening of the New World year, these are fascinating 
journeys through the sounds that cross the American continent from 
North to South.

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



CASA ABERTA

18 Sex/Fri
10:00-19:00 Sala Renascença
RAGTIMES (instalação)

10:00-19:00 Sala Laranja
SONS DA AMÉRICA (instalação)

10:00-19:00 Sala Roxa
VIAGEM AO NOVO MUNDO (instalação)

10:00-19:00 Sala de Ensaio 3 
COSMOS (instalação)

10:00 Sala Suggia
ENSAIO ABERTO ORQUESTRA SINFÓNICA*

11:00 Café
CONCERTO ESCOLA PROFISSIONAL DE MÚSICA DE ESPINHO 

11:30 Sala Suggia 
PALESTRA PRÉ-ENSAIO ORQUESTRA SINFÓNICA* por Ana Liberal

11:50 Sala Suggia 
CONCERTO IMERSIVO ORQUESTRA SINFÓNICA – APP ONSTAGE*

15:00 Café
CONCERTO ESCOLA PROFISSIONAL DE MÚSICA DE ESPINHO 

16:00 Sala Suggia 
PALESTRA PRÉ-ENSAIO CORO CASA DA MÚSICA* por Ana Liberal

16:20 Sala Suggia 
ENSAIO ABERTO CORO CASA DA MÚSICA*

18:45 Praça Exterior
BATUCADA RADICAL

19:00 Praça Exterior
MARINA PACHECO (soprano) e PEDRO COSTA (piano)

19:00 Loja Avenida da Boavista 
BUENA VISTA SOCIAL CLUB* filme de Wim Wenders (curadoria Cineclube do Porto)

20:15 Foyer Poente
PALESTRA PRÉ-CONCERTO ORQUESTRA SINFÓNICA* por João Silva

21:00 Café
TRANSMISSÃO DO CONCERTO ORQUESTRA SINFÓNICA

[Vários horários] Foyer Bilheteira
DANÇAS DA AMÉRICA LATINA

17 Qui/Thu
10:00-19:00 Sala Renascença
RAGTIMES (instalação)

10:00-19:00 Sala Laranja
SONS DA AMÉRICA (instalação)

10:00-19:00 Sala Roxa
VIAGEM AO NOVO MUNDO (instalação)

10:00-19:00 Sala de Ensaio 3
COSMOS (instalação)

11:00 Café
CONCERTO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA JOBRA 

11:30 Sala Suggia
PALESTRA PRÉ-ENSAIO ORQUESTRA SINFÓNICA*  
por Daniel Moreira

11:30 Sala de Ensaio 10
PALESTRA PRÉ-ENSAIO CORO CASA DA MÚSICA* por Ana Liberal

11:50 Sala Suggia
ENSAIO ABERTO ORQUESTRA SINFÓNICA*

11:50 Sala de Ensaio 2 
ENSAIO ABERTO CORO CASA DA MÚSICA*

13:35 Sala de Ensaio 10
PALESTRA PRÉ-ENSAIO REMIX ENSEMBLE * 
por Daniel Moreira

14:00 Sala de Ensaio 1
ENSAIO ABERTO REMIX ENSEMBLE*

15:00 Café
CONCERTO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DA JOBRA 

16:00 Foyer Sul Superior
EB1 DE QUINTA DAS CHÃS 

17:00 Foyer Sul Superior
EB1 DA LOMBA 

18:00 Foyer Sul Superior
EB1 DE QUATRO CAMINHOS 

19:00 Sala 2
ENSAIO ABERTO PICA-PAU AMARELO*

19:00 Loja Avenida da Boavista 
STRANGER THAN PARADISE* Filme de Jim Jarmusch  
(curadoria Cineclube do Porto)

16 Qua/Wed 
11:30 Sala Suggia
PALESTRA PRÉ-ENSAIO ORQUESTRA SINFÓNICA*  
por Daniel Moreira

11:30 Sala 2
PALESTRA PRÉ-ENSAIO CORO CASA DA MÚSICA* por Ana Liberal

11:50 Sala Suggia
ENSAIO ABERTO ORQUESTRA SINFÓNICA* 

11:50 Sala 2
ENSAIO ABERTO CORO*

19:00 Loja Avenida da Boavista 
ORFEU NEGRO* filme de Marcel Camus (curadoria Cineclube do Porto)

19:30 Sala 2
PALESTRA DE ABERTURA DO NOVO MUNDO* por João Silva

21:00 Reitoria da Universidade do Porto
PALESTRA DE ABERTURA DO NOVO MUNDO* por João Silva

*Entrada sujeita a levantamento de bilhete (2 por pessoa) no próprio dia

26



19 Sáb/Sat

NOITE NON-STOP
A premissa desta noite é simples: a música não pode parar. Em três espaços da Casa pode ouvir propostas de 
bandas e DJ’s que vão do jazz à electrónica, passando pelo hip hop e ragga, sem esquecer as sonoridades mais 
quentes da música latina que o Novo Mundo nos trouxe. A noite só termina depois de uma chávena de chocolate 
quente, a famosa bebida dos deuses tão adorada pelos povos da América Central. Paralelamente o Café trans-
mite documentários associados à música do Novo Mundo produzidos pela Red Bull Music durante toda a noite.
This night’s premise is simple: music cannot stop. In three different areas of the building you can listen to bands and DJs 
playing jazz, electronic music, hip hop and ragga, without forgetting the hot rhythms of Latin music brought to us by the New 
World. The night ends after a cup of hot cocoa, the famous drink of the gods so adored by the people of Central America.  
At the same time, Café Casa da Música will screen documentaries related to the music of the New World produced by  
Red Bull Music throughout the night.

Café 22:30 – 06:30
RED BULL MEDIA HOUSE: “MOVING IMAGES”

Sala Suggia* 00:00 – 04:30
DANIEL KNOX 

HHY & THE MACUMBAS
CONAN OSIRIS

BEZEGOL

Bar 1  22:00 – 04:30
DJ JETTOKI
TUTUGURI 

LA FLAMA BLANCA/BAILE TROPICANTE

Restaurante  00:00 – 06:00
(Consumo mínimo obrigatório € 5) 

SELECTA ALICE
DJ TIKIS

MATIAS AGUAYO

Café 06:30
Oferta de chocolate quente

CASA ABERTA

19 Sáb/Sat
10:00-19:00 Sala Renascença
RAGTIMES (instalação)

10:00-19:00 Sala Laranja
SONS DA AMÉRICA (instalação)

10:00-19:00 Sala Roxa
VIAGEM AO NOVO MUNDO (instalação)

10:00-19:00 Sala de Ensaio 3
COSMOS (instalação)

11:00 Café
CONCERTO ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO 

12:00 Bar 1 
CONCERTO  CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

15:00 Café
CONCERTO ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM DE CARVALHO

15:10 Sala Suggia
PALESTRA PRÉ-ENSAIO REMIX ENSEMBLE* por Daniel Moreira

15:30 Sala Suggia
CONCERTO IMERSIVO REMIX ENSEMBLE – APP ONSTAGE*

15:30 Sala de Ensaio 10
PALESTRA PRÉ-ENSAIO CORO CASA DA MÚSICA* por Ana Liberal

15:50 Sala 2
ENSAIO ABERTO CORO CASA DA MÚSICA*

16:45 Praça Exterior
BATUCADA RADICAL

17:00 Praça Exterior
MARINA PACHECO (soprano) e PEDRO COSTA (piano)

17:15 Foyer Poente
PALESTRA PRÉ-CONCERTO REMIX ENSEMBLE* por Daniel Moreira

18:30 Café
BANDA BATUCADA RADICAL  

19:00 Loja Avenida da Boavista 
QUE VIVA MEXICO!* filme de Sergei Eisenstein (curadoria Cineclube do Porto)

[Vários horários] Foyer Bilheteira
DANÇAS DA AMÉRICA LATINA

*Entrada sujeita a levantamento de bilhete (2 por pessoa):
a partir de 16 Jan – Bezegol; 
a partir de 17 Jan – Conan Osiris
a partir de 18 Jan – HHY & The Macumbas
no próprio dia – Daniel Knox

*Entrada sujeita a levantamento de bilhete (2 por pessoa) no próprio dia
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16 Qua/Wed · 21:30 Café

ZÉ VITO
17 Qui/Thu · 21:30 Café

THE SMOKESTACKERS

O gosto pelos blues está na origem dos The 
Smokestackers, duo constituído por João 
Belchior e Diogo Mão de Ferro, que repre-
sentam a imagem e o sentimento daquele 
género, num repertório onde cabem abor-
dagens tradicionais e outras mais contem-
porâneas. Em formato acústico, com slide 
guitar, harmónica e vozes que evocam um 
legado imune à passagem do tempo.
The taste for the blues is the origin of The 
Smokestackers, a duo consisting of João 
Belchior and Diogo Mão de Ferro, who repre-
sent the image and the emotion of the genre 
in a repertoire that includes traditional and 
contemporary approaches. In an acoustic 
format with slide guitar, the harmonica and the 
voices evoke a legacy that is immune to the 
passage of time.
 
Entrada Livre 

Guitarrista, cantor e compositor, Zé Vito 
tem três discos editados e prepara-se 
para lançar o quarto. Já Carregou, o seu 
registo de estreia, ganhou o prémio de 
melhor álbum independente de 2014 no 
Brasil. O novo trabalho, Além Mar, tem 
participações do fadista Marco Oliveira e 
do rapper Alexandre Francisco Diaphra. 
Fundador da primeira banda brasileira de 
afrobeat, Zé Vito tocou com Tony Allen e 
integrou projectos de grandes referências 
da música do seu país.
Zé Vito is a guitarist, singer and composer who 
is getting ready to release his fourth album. 
Já Carregou, his debut work, won the award 
for best independent album of 2014 in Brazil. 
His new album, Além Mar, features the fado 
singer Marco Oliveira and the rapper Alexandre 
Francisco Diaphra. Founder of the first Brazilian 
afrobeat band, Zé Vito played with Tony Allen 
and participated in many projects with great 
Brazilian musicians.

Entrada Livre 

20 Dom/Sun

10:00-19:00 Foyer Renascimento
RAGTIMES (instalação)

10:00-19:00 Sala Laranja
SONS DA AMÉRICA (instalação)

10:00-19:00 Sala Roxa
VIAGEM AO NOVO MUNDO (instalação)

10:00-19:00 Sala de Ensaio 3
COSMOS (instalação)

11:00 Café
CONCERTO ESCOLA DE MÚSICA VALENTIM DE CARVALHO

12:00 Bar 1 
CONCERTO ACADEMIA DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO 

15:00 Café
CONCERTO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO

16:45 Praça Exterior 
BATUCADA RADICAL

17:00 Praça Exterior 
MARINA PACHECO (soprano) e PEDRO COSTA (piano)

17:15 Foyer Poente
PALESTRA PRÉ-CONCERTO CORO por Ana Liberal

19:00 Loja Avenida da Boavista 
FITZCARRALDO, filme de Werner Herzog (curadoria Cineclube do Porto)

[Vários horários] Foyer Bilheteira
DANÇAS DA AMÉRICA LATINA
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18 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

AMÉRICAS
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

19 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

PICA-PAU AMARELO
SERVIÇO EDUCATIVO 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

George Gershwin Abertura Cubana
Leonard Bernstein Abertura “Candide”
Claude Vivier Orion
(estreia em Portugal)
-
Silvestre Revueltas Sensemayá
Edgard Varèse Amériques 

Um programa que percorre as Américas e compositores que beberam frequentemente das fontes 
populares. George Gershwin utiliza na sua Abertura Cubana instrumentos do folclore cubano, como as 
maracas e os bongós, enquanto o compositor mexicano Silvestre Revueltas inclui na textura orques-
tral de Sensemayá, a sua obra mais popular, instrumentos como as clavas, maracas, raspador, cabaça 
e tambores, evocando os rituais pagãos das tribos indígenas. Amériques de Varèse traz reminiscên-
cias da Sagração da Primavera de Stravinski, invocando um sentido de ritual urbano, numa realidade 
mais industrializada que se materializa numa obra apoteótica. Sobre ela, Varèse afirmou: “Com 
Amériques comecei a escrever a minha própria música.”
A programme that travels through the Americas and the composers who have often drank from popular 
sources. In his Cuban Overture George Gershwin uses instruments of Cuban folklore, like maracas and bongos, 
while Cuban composer Silvestre Revueltas includes in the orchestral texture of Sensemayá, his most popular 
piece, instruments such as claves, maracas, raspador, cabasa and drums, evoking the pagan rituals of the indig-
enous tribes. Varèse’s Amériques suggests reminiscences of Stravinsky’s The Rite of Spring, invoking a sense 
of urban ritual, in a more industrialized reality that comes to life in a glorious piece. About it, Varèse said: “With 
Amériques I began to write my own music.”

Mário João Alves direcção artística 
Alexandre Reis, Alexandra Alves e Mário João Alves   
concepção e interpretação 
Ópera Isto co-produção

Entrar no Sítio do Pica-Pau Amarelo é imergir no folclore mágico 
do Brasil. Na série de livros que dedicou aos mais novos, Monteiro 
Lobato criou personagens como Emília ou o Visconde de 
Sabugosa, mas recuperou também as figuras míticas de Saci 
Pererê, Cuca e a Mula Sem-Cabeça, entre tantas outras. Ao imagi-
nário tropical levou ainda referências da mitologia europeia. É o 
Sítio intemporal, formador de sucessivas gerações de leitores, que 
vamos visitar.
Entering Sítio do Pica-Pau Amarelo is like plunging into the magical 
folklore of Brazil. In the series of books that he dedicated to the young-
est, Monteiro Lobato created characters such as Emília or Visconde de 
Sabugosa, while recovering the mythical figures of Saci Pererê, Cuca and 
Mula Sem-Cabeça, among many others. He also took references of the 
European mythology to the tropical imaginary. We will visit that timeless 
Sítio that has helped formed generations of readers.

OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos)  
que cruzam a música com outras linguagens de palco

€ 7,5 · € 5 < 18 anos

1ª Plateia € 26 · 2ª Plateia € 24 · 3ª Plateia € 22
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
-
Bilhete com jantar associado acresce  
€ 17,5 ao preço do concerto

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO32 JANEIRO 2019

APOIO INSTITUCIONAL



19 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

VIAGEM NA AMÉRICA
CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS 

 

20 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

TANGERINA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

É na tangerina que marcamos encon-
tro para inventar o que já foi inventado, 
emprestar vida a palavras e sons e desfru-
tar 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 entor-
nado rola para o mar e assim descobrimos 
o mundo.
In tangerina we set a meeting to invent what 
has already been invented, giving life to words 
and sounds and enjoying its sweet and fresh 
taste. Inspired in Almada Negreiros’ A Invenção 
do Dia Claro, we are swept along by the joy of 
the tangerine, which falls from the basket and 
rolls to the sea while we discover the world.

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%

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
SYNERGY VOCALS
Peter Rundel direcção musical 
Piia Komsi soprano

Mauricio Kagel Die Stücke der Windrose – Oeste
Claude Vivier Trois airs pour une opéra imaginaire, para soprano e ensemble
-
Steve Reich Tehillim, para ensemble e grupo vocal
(estreia em Portugal)

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

Viaja-se pelas Américas neste concerto que assinala a abertura do tema Novo Mundo na temporada 
do Remix Ensemble. A fundação do Synergy Vocals teve como mote uma interpretação de Tehillim, 
tão apreciada pelo próprio Steve Reich que viria a dar origem a uma relação próxima entre o repu-
tado ensemble vocal e o compositor norte-americano, especialmente conhecido como pioneiro do 
Minimalismo. A obra pertence a uma fase posterior à eclosão desse movimento, voltando-se para as 
origens judaicas de Reich e juntando o elemento tradicional à inovação. Com um estilo marcado pela 
provocação, Oeste de Mauricio Kagel representa elementos do jazz americano mesclados com ritmos 
de diversas latitudes. O programa completa-se com árias escritas numa língua inventada pelo singular 
compositor canadiano Claude Vivier.
We travel around the Americas in this concert that marks the opening of the New World theme in the season 
of the Remix Ensemble. The motto for the creation of Synergy Vocals was an interpretation of Tehillim, a work 
so appreciated by Steve Reich himself that ended up creating a close relationship between the renowned 
vocal ensemble and the American composer, especially regarded as a pioneer of Minimalism. This work was 
composed after the emergence of this movement, evoking Reich’s Jewish origins and combining tradition and 
innovation. With a style marked by provocation, Mauricio Kagel’s West represents elements of American jazz 
mixed with rhythms from several latitudes. The programme is complete with arias written in a language invented 
by the singular Canadian composer Claude Vivier.

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%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

“Não tenho qualquer hesitação  
em recomendar-vos estes  
músicos [Sinergy Vocals].”
STEVE REICH

34 JANEIRO 2019 DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO

MECENAS MECENAS CICLO GRANDES 
CANÇÕES ORQUESTRAIS



20 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VELHO MUNDO/
NOVO MUNDO

22 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

PRÉMIO JOVENS 
MÚSICOS/ANTENA 2

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA 
EDIÇÃO 2018 · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Zita Silva harpa

Programa a anunciar
-
José Pedro Pereira trompete
Isolda Crespi Rubio piano

Obras de Jolivet, Glasunov e Gershwin

Duas promessas da música portuguesa, 
galardoadas em 2018 com o almejado 
Prémio Jovens Músicos, apresentam-
-se em recital na Sala 2. Zita Salomé da 
Silva estudou no Porto e em Londres, 
concluindo o Mestrado em Artes com 
Distinção na Royal Academy of Music, 
sob a orientação de Karen Vaughan e 
Skaila Kanga. José Pedro Pereira estu-
dou na Artave, na classe de Paulo Silva, 
concluindo o curso com a classificação 
máxima. Recentemente obteve o 3º 
prémio no prestigiado Internationaler 
Bodensee Musikwettbewerb (Alemanha) 
e o 1º Prémio na Eric Aubier International 
Trumpet Competition (categoria Júnior).
Two talented Portuguese musicians, awarded 
in 2018 with the coveted Prémio Jovens 
Músicos (Young Musicians Award), are 
performing two recitals in Sala 2. Zita Salomé 
da Silva studied in Porto and London, conclud-
ing the Master of Arts with honors at the Royal 
Academy of Music, under the guidance of 
Karen Vaughan and Skaila Kanga. José Pedro 
Pereira studied at Artave, in the class of Paulo 
Silva, concluding his degree with the highest 
classification. He recently won 3rd Price at 
the prestigious Internationaler Bodensee 
Musikwettbewerb (Germany) and 1st Prize 
at the Eric Aubier International Trumpet 
Competition (Junior category).

€ 10 
-
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Arvo Pärt Kleine Litanei 
Filipe de Magalhães Asperges me 
Arvo Pärt Virgencita 
Manuel de Sumaya La Bella Incorrupta 
- 
Abraham Wood Brevity 
William Billings I am the rose of Sharon  
Heitor Villa-Lobos Bendita Saboria  
Julia Wolfe Guard my tongue 
- 
Alonso Lobo Versa est in luctum 
Arvo Pärt  And I heard a voice… 
Manuel Cardoso Nemo te condemnavit 
Hernando Franco Magnificat Sexti Toni

O Coro Casa da Música dá início à sua temporada lançando pontes entre o Velho e o Novo Mundo, 
e entre o passado e o presente. No período em que os países ibéricos estavam na linha da frente da 
expansão europeia pelas Américas, já Filipe de Magalhães e Manuel Cardoso criavam música da mais 
alta qualidade em Portugal. Paul Hillier, um dos maiores especialistas do mundo em música coral, 
leva-nos à descoberta de figuras que marcaram a história da música dos dois lados do oceano, tanto 
no período colonial como em tempos mais recentes.
Coro Casa da Música begins its season creating bridges between the Old and the New World, and the past and 
the present. In the period when the Iberian countries were at the forefront of the European expansion through 
the Americas, Filipe de Magalhães and Manuel Cardoso created music of the highest quality in Portugal. Paul 
Hillier, one of the world’s leading specialists in choral music, guides us to the discovery of figures that have 
marked the history of music on both sides of the ocean, both in the colonial period and in more recent times.

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%

23 Qua/Wed · 21:30 Café

TALITA CAYOLLA

Influenciada pelos mais variados estilos 
e culturas, Talita Cayolla apresta-se para 
lançar Sweet Tease, o seu primeiro álbum 
de originais, onde imprime um cunho 
pessoal a registos musicais que variam 
entre o samba e a bossa, o jazz e o blues, 
a pop e tudo o mais que venha à rede da 
sensibilidade que a define. Nele cabe ainda 
o contributo de músicos de rua que vai 
encontrando diariamente pelo Porto.
Influenced by the most varied styles and 
cultures, Talita Cayolla presents Sweet 
Tease, her first album, with her very personal 
approach to samba, bossa, jazz, blues, pop 
and everything else caught in the net of the 
sensitivity that defines her. In this album Talita 
Cayolla also welcomes the contribution of 
street musicians she meets daily in Porto.

Entrada Livre

MECENAS MÚSICA CORAL
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23 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

GAL COSTA
24 Qui/Thu · 22:00 Café

JOSÉ VALENTE
25 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

SONHOS DE 
INVERNO 

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA 
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI 

Gal Costa apresenta o álbum mais recente 
A Pele do Futuro, que inclui músicas inédi-
tas como “Palavras no Corpo” (Silva/Omar 
Salomão), “Sublime” (Dani Black), e outras 
escritas por figuras como Gilberto Gil, 
Djavan, Adriana Calcanhotto, Nando Reis, 
Jorge Mautner e Marilia Mendonça.   
O concerto passa ainda por alguns suces-
sos da sua carreira como “Sua Estupidez” 
(Roberto e Erasmo Carlos), “Oração de 
Mãe Menininha” (Dorival Caymmi) e “Festa 
do Interior” (Moraes Moreira e Abel Silva).
Gal Costa presents her latest album A Pele do 
Futuro, which includes unreleased songs such 
as “Palavras no Corpo” (Silva/Omar Salomão), 
“Sublime” (Dani Black), and others written by 
Gilberto Gil, Djavan, Adriana Calcanhotto, 
Nando Reis, Jorge Mautner and Marilia 
Mendonça. The concert will also feature some 
hits like “Sua Estupidez” (Roberto and Erasmo 
Carlos), “Oração de Mãe Menininha” (Dorival 
Caymmi) and “Festa do Interior” (Moraes 
Moreira and Abel Silva).

1ª Plateia € 50 · 2ª Plateia € 40 · 3ª Plateia € 30
-
Cartão Amigo 25%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

Promotor: Uzina Eventos

Com o novo álbum Serpente Infinita, José 
Valente continua a percorrer um trilho 
desassossegado, mapeado pela constante 
descoberta de novas possibilidades musi-
cais para o seu instrumento, a viola d’arco. 
Tem como ponto de partida o quotidiano 
enquanto terreno fértil para a apatia e 
para a banalidade, resultando numa peça 
obscura mas enérgica e virtuosa, carre-
gada de nuances musicais cuidadosas, 
detalhadas e imprevisíveis. 
With his new album Serpente Infinita, José 
Valente continues to follow a restless path, 
mapped by the constant discovery of new 
musical possibilities for his instrument, the 
viola. His reflexion of daily life as a fertile ground 
for apathy and banality results in an obscure 
but energetic and virtuous plays, laden with 
careful, detailed and unpredictable musical 
nuances.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michail Jurowski direcção musical
Rafael Kyrychenko piano

P. I. Tchaikovski Concerto para piano e orquestra nº 1
-
P. I. Tchaikovski Sinfonia nº 1, “Sonhos de Inverno”

O multipremiado pianista português Rafael Kyrychenko, que estudou 
na Bélgica com Maria João Pires e Daniel Blumenthal, interpreta um dos 
Concertos para piano mais célebres de sempre. Nele, Tchaikovski combinou 
elementos do folclore russo, ritmos de dança e melodias lindíssimas que são 
orquestradas com o requinte da melhor tradição sinfónica. O programa inclui 
ainda a Primeira Sinfonia do compositor russo, uma obra escrita numa fase 
inicial da sua carreira mas que revela já uma inventividade prodigiosa na escrita 
de melodias que descrevem as paisagens invernais da Rússia.
The award-winning Portuguese pianist Rafael Kyrychenko, who studied in Belgium 
with Maria João Pires and Daniel Blumenthal, plays one of the most celebrated 
piano concertos ever. In it, Tchaikovsky combined elements of Russian folklore, 
dance rhythms and beautiful melodies orchestrated with the refinement of the best 
symphonic tradition. The programme also includes the First Symphony of the Russian 
composer, a work written in the beginning of his career but already revealing his 
prodigious inventiveness in the writing of melodies describing the winter landscapes 
of Russia.

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%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5  
ao preço do concerto

“Jurowski corporiza a síntese  
da precisão e do lirismo.”

LEIPZIGER VOLKSZEITUNG

Este concerto repete-se no 
Centro Cultural de Belém,  em 
Lisboa, dia 26 de Janeiro,  às 21:00.
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26 Sáb/Sat  
10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 1

VAMOS CANTAR
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS 

 SERVIÇO EDUCATIVO

26 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

CAMANÉ &  
MÁRIO LAGINHA

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

A GRANDE VIAGEM
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Do excelente entendimento sentido nas 
colaborações esporádicas entre Camané 
e Mário Laginha resultou o inevitável apro-
fundamento dessa simbiose. “Aqui está-se 
sossegado” é pensado de raiz para dar 
mais brilho a uma voz e a um piano que se 
descobriram cúmplices.  O novo projecto 
conta com cerca de duas dezenas de 
temas, saídos do cânone fadista tradicional 
do repertório de Camané e inclui inéditos 
compostos por Mário Laginha.
The excellent understanding of the sporadic 
collaborations between Camané and Mário 
Laginha resulted in the inevitable deepening of 
this symbiosis. “Aqui está-se sossegado” aims 
at highlighting the brilliance of a voice and a 
piano that are undoubtedly accomplices. The 
new project includes approximately twenty 
songs, out of the traditional fado canon from 
Camané’s repertoire, and unreleased composi-
tions by Mário Laginha.

1ª Plateia € 25 | 2ª Plateia € 20 
-
Cartão Amigo 25%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

Promotor: ONC Produções

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Primeiro aquece-se a voz e relaxa-se o 
corpo. Exercícios de desbloqueio deixam 
todos no ponto de rebuçado para o que vem 
a seguir: aplicando técnicas simples, com a 
postura e respiração adequadas, conser-
tam-se as canas rachadas e melhoram- se 
as qualidades vocais. No conforto do grupo, 
na maior descontracção, depois de se 
começar a cantar o difícil é parar.
First we warm up our voices and relax our 
bodies. Unblocking exercises prepare every-
one for what comes next: by applying simple 
techniques, with the right posture and adequate 
breathing, we fix high-pitched voices and 
improve vocal potentials. Within the comfort of 
the group, completely relaxed, people begin to 
sing and realize it is hard to stop.

OFICINAS MÚSICA EM FAMÍLIA
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) e público 
geral que proporcionam modelos de criação musical acessíveis a 
todos os participantes.

€ 4 · (€ 15 para família de 4 pessoas)

Sofia Nereida direcção artística e interpretação
António Miguel Teixeira, Flávio Aldo e Tommy Luther interpretação

Velas desfraldadas, que a aventura chama. A música da corte europeia mistura-se com os ritmos tribais encon-
trados pelos primeiros navegadores numa viagem-concerto que mostra a música como o mais extraordinário 
território de miscigenação. Activamente, dá-se a descoberta: o mundo é um barco só.
Sails unfurled! Adventure is calling! The music of the European court blends in with the tribal rhythms found by the first navi-
gators on a concert-journey that depicts music as the most extraordinary territory of miscegenation. The discovery is made: 
the world is just one big boat.

Subscreva a newsletter  
Casa da Música

Ao subscrever a nossa 
newsletter, terá acesso 

prioritário à actualização 
da nossa agenda e acesso a 

campanhas especiais.

https://info.casadamusica.com/newsletter-casa-da-musica

€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 6 anos

**Cartão Amigo 25%

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

DAR NOVOS MUNDOS AO MUNDO40



27 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

DESCOBERTAS 
BARROCAS

29 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

BEATRIZ NUNES
NOVOS VALORES DO JAZZ 

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Lançado em 2018, Canto Primeiro é o 
primeiro álbum de originais de Beatriz 
Nunes, que inclui também novos arranjos 
para canções clássicas como “A Canção 
da Paciência” e criações para poemas 
portugueses contemporâneos. Canto 
Primeiro afirma Beatriz Nunes como 
compositora e produtora de um disco 
íntimo, que procura o conforto do silêncio 
no sussurro de uma voz que se conhece 
muito bem, onde encontramos canções de 
carácter contemplativo, entre a herança da 
música portuguesa, a música de cantautor 
e o jazz. Em 2018, foi seleccionada pela 
European Jazz Network para os concertos 
no âmbito da conferência On The Edge.
Released in 2018, Canto Primeiro is Beatriz 
Nunes’ first album of original songs, which 
also includes new arrangements of clas-
sics like “A Canção da Paciência” and new 
songs on contemporary Portuguese poems. 
Canto Primeiro asserts Beatriz Nunes as the 
composer and producer of an intimate album, 
which seeks the comfort of silence in the 
whisper of a well-known voice. There we find 
contemplative songs among the heritage of 
Portuguese music, jazz and the product of a 
singer-songwriter. In 2018, she was selected by 
the European Jazz Network to perform during 
the On The Edge conference.

€ 10 
-
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%
-
Bilhete com jantar associado acresce  
€ 17,5 ao preço do concerto

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings cravo e direcção musical 

Jean-Baptiste Lully Le Temple de la Paix (excertos)
Henry Purcell Suite de Indian Queen 
Jean-Philippe Rameau Suite de Les Indes Galantes

Os compositores barrocos não se ocuparam apenas da representação do mundo que os rodeava, mas 
foram também estimulados por uma época de descoberta do outro lado do globo. O contacto com 
os povos para lá dos oceanos deu origem a Les Indes Galantes de Rameau, em que se inclui o célebre 
andamento “Les Sauvages”, resultado da impressão causada no compositor francês pela visita de 
chefes de tribos norte-americanas à corte francesa, em 1725. As disputas pelo poder entre as cortes 
peruana e mexicana antes da invasão espanhola estão na base da trama de Indian Queen. A semi-
-ópera que Purcell deixou incompleta raramente é apresentada, pelo que esta será uma oportunidade 
para ouvir de que forma a cultura nativa americana foi representada pelo grande compositor barroco 
inglês. 
Baroque composers were not only concerned with the representation of the world around them but also stim-
ulated by a time characterized by the discovery of the other side of the globe. The contact between different 
peoples on opposite sides of the oceans resulted in Rameau’s Les Indes Galantes, which includes the cele-
brated “Les Sauvages”, a consequence of the impression made on the French composer by the visit of leaders 
of American tribes to the French court, in 1725. Power disputes between the Peruvian and Mexican courts 
before the Spanish invasion are the basis of the plot of Indian Queen. The semi-opera that Purcell left incom-
plete is rarely performed, so this will be an opportunity to hear how Native American culture was represented by 
the great English Baroque composer.

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%

“Laurence Cummings transforma até  
o material musical mais bruto em ouro.”

BBC MUSIC MAGAZINE

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS
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30 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

TIAGO NACARATO
30 Qua/Wed · 21:30 Café

OS BARDO
31 Qui/Thu · 22:00 Café

MOVA DREVA SABER OUVIR:  
10º CURSO LIVRE DE 

HISTÓRIA DA MÚSICA
Tiago Nacarato é um cantautor portuense 
com raízes brasileiras. Actualmente é uma 
das vozes habituais da Orquestra Bamba 
Social, que junta músicos luso-brasileiros 
residentes no Porto para prestar tributo 
aos clássicos da música brasileira, recrian-
do-os e acrescentando-lhes novas sonori-
dades. Desta vez, Tiago Nacarato sobe ao 
palco da Sala Suggia a solo apresentando 
canções que vão integrar o seu álbum de 
estreia, bem como alguns dos temas que 
têm marcado a sua carreira. 
Tiago Nacarato is a singer-songwriter from 
Porto with Brazilian roots. He is currently one 
of the voices of Orquestra Bamba Social, 
which brings together Portuguese-Brazilian 
musicians living in Porto to pay tribute to 
the Brazilian classics, recreating songs and 
adding new sonorities to them. This time, Tiago 
Nacarato will perform solo in Sala Suggia 
presenting his debut album and songs that 
have marked his career.

1ª Plateia € 15 · 2ª Plateia € 12
-
Cartão Amigo 25%
-
Bilhete com jantar associado acresce € 17,5 ao preço do concerto

Promotor: Primeira Linha

Os Bardo são um duo improvável, formado 
pelo guitarrista Carlos Magano e pela 
violoncelista e cantora Gisela Silva. As 
histórias de um e do outro preenchem o 
concerto com as canções de que todos se 
lembram e que todos cantam, interpreta-
das e arranjadas com uma originalidade 
descomplicada.
Os Bardo is an improbable duo formed by the 
guitarist Carlos Magano and the cellist and 
singer Gisela Silva. His and hers stories fill the 
concert with songs that everyone remembers 
and sings along, performed and arranged with 
uncomplicated originality.

Entrada Livre

Formado em Lisboa, o projecto Mova 
Dreva  tem como ponto de partida a cultura 
folk Bielorussa. O quarteto de ethno-jazz/
world music procura criar contos musicais 
inspirados em canções quase desapare-
cidas: temas festivos, de chamamento da 
Primavera e dos ciclos da natureza, cânti-
cos de saudade e tristeza, de brincadeiras 
e casamento.
Mova Dreva is a project born in Lisbon and 
based on Belorussian folk culture. The ethno-
jazz/world music quartet creates musical tales 
based on songs that are almost forgotten: 
festive songs, themes of spring calling and the 
cycles of nature, chants of longing and sadness, 
of playful times and marriage.

Entrada Livre

Em 2019,  o Curso Livre de História da Música começa por propor uma série de percur-
sos por entre tradições populares e correntes eruditas das Américas, dividida entre dois 
módulos. A ligação entre música e linguagem é, por outro lado, uma viagem no tempo desde 
o pensamento filosófico da Antiguidade às práticas contemporâneas. Fazendo uma ponte 
com o festival Música & Revolução, o Curso inclui um módulo dedicado a uma das grandes 
revoluções na história da música e aos seus efeitos: a gravação. Já no Outono, desvenda-se 
a arquitectura da fuga, uma forma elevada ao seu auge na obra de Bach.

Janeiro a Outubro 2019
Segundas 17:30 às 19:15

Auditório Fundação EDP

Módulos individuais de três sessões € 28
Curso na totalidade € 95* 

*Cartão Amigo 25%

14, 21 e 28 JAN
1º Módulo

DIÁLOGOS ATLÂNTICOS:  
A MÚSICA POPULAR DAS AMÉRICAS

JOÃO SILVA

Das trocas culturais desenhadas em triângulo sobre o Atlântico, foram inúmeros os 
géneros populares que floresceram no Brasil, em Cuba, na Argentina e em muitas outras 
paragens. Explorando os traços comuns que evidenciam origens coincidentes e também 
os percursos próprios de várias destas músicas, que viriam a marcar inclusivamente o 
desenvolvimento da música erudita, esta será uma viagem fascinante através de um 
conjunto de tradições musicais da América Central e do Sul. 

11, 18 e 25 FEV

2º Módulo

MÚSICA E LINGUAGEM
DANIEL MOREIRA

11, 18 e 25 MAR

3º Módulo

SONHO AMERICANO: 
À DESCOBERTA DE UMA 
IDENTIDADE MUSICAL

PEDRO ALMEIDA

29 ABR, 06 e 13 MAI

4º Módulo

UMA REVOLUÇÃO 
CHAMADA FONÓGRAFO

LEONOR LOSA

 21 e 28 OUT, 04 NOV

5º Módulo

A ARTE DA FUGA
DANIEL MOREIRA
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ASSINATURAS 2019
O SEU LUGAR 

NUM NOVO MUNDO

Sinfónica Série Clássica
Série Descobertas
Sinfónica Fora de Série
Série Famílias
Sinfónica Temporada
Remix Ensemble
Barroca
Música Coral
Maravilhas do Novo Mundo
Integral das Sinfonias de Tchaikovski
Grandes Canções Orquestrais
Ciclo Piano Fundação EDP
Ciclo Jazz
Banda Sinfónica Portuguesa

Escolha de entre 14 assinaturas disponíveis, com 
descontos até 85%, e proporcione a amigos e familiares 

um ano inteiro de concertos de excelência.

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

15 Ter · 19:30

JOSÉ MARIA DA FONSECA
PROVA DE VINHOS

Um negócio de família com quase dois séculos de história que, 
sem nunca repousar sobre as glórias conquistadas, tem sabido 
modernizar-se. A José Maria da Fonseca exerce a actividade 
vinícola desde 1834, fruto da paixão partilhada de uma família 
que tem sabido preservar e projectar a memória e o prestígio 
do seu fundador. 
Consciente da responsabilidade de ser, na actualidade, o mais 
antigo produtor de vinho de mesa e de Moscatel de Setúbal em 
Portugal, a José Maria da Fonseca obedece a uma filosofia de 
permanente desenvolvimento, o que a leva a investir sempre 
mais em suportes de investigação e de produção.
O que mais caracteriza o trabalho na José Maria da Fonseca é 
uma enorme paixão pela arte de fazer vinho. É esta paixão, gera-
dora de emoções, que a José Maria da Fonseca partilha com o 
consumidor de cada vez que este prova um dos seus vinhos.

€ 25 (inclui jantar depois da prova)
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INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

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

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

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

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

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
 
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 
para adulto, oferta de 2 entradas para 
menores de 18 anos
 
 CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço 
superior a € 10

Os descontos acima mencionados são 
aplicados em concertos com preço superior 
a € 10

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem 
efectuadas nos 7 dias que antecedem o 
evento, manter -se -ão até 48 horas antes  
do mesmo.
 
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
 
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00

LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo: 
Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o 
seu início.
 
RESTAURANTE
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
Dia 24: Encerrado

www.casadamusica.com/restaurante  
Reservas 220 107 160

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

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
Bilhetes Pré -Pagos
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para 
um período máximo de estacionamento de 3,5 
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O 
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes 
e até 15 minutos depois do início do concerto.

Descontos Restaurante
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido 
para o período de estacionamento entre as 
12:30 e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido 
para o período de estacionamento entre as 
19:00 e as 01:00.

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente 
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será 
permitida a entrada na sala, excepto no 
intervalo ou quando o programa o permitir.
 
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados 
nesta agenda poderão estar sujeitos 
a alterações.
 
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 
envie um e -mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops 
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES 
AND SYMPHONY ORCHESTRA 
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
 
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 Years – 15%
>65 Years – 15%
 
 SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult 
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years 
 
 FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10

All of the discounts above are applicable in 
concerts over € 10
 
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during 
7 days preceding the concert are valid until 
48 hours before the concert.
 
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 per person (free entry to children up  
to age 12, when accompanied by an adult 
 with ticket)

BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre -arranged times

BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
Building and Ticket Office 
Monday to Saturday: 09:30-19:00 
Sunday and holidays: 09:30-18:00

SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00 
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of 
performance, ticket office and shop open until 
30 minutes after its beginning.

CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this 
brochure may be subject to change

If you wish to be included on our mailing list, please 
send an e -mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura 
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira

VICE -PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

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

ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões 
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores, 
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT –  Software para 
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos 
da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

FUNDADORES GOLD

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

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp
 

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00

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

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

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

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

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

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

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

VENHA CONHECER A CASA  
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

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

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

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

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

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CICLO LUCIOS


