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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



Como se espera, este é um mês marcado pelos programas espe-
ciais de Natal e os agrupamentos residentes da Casa da Música 
estão empenhados em programas especialmente desenhados 
para o efeito. A Orquestra Barroca e o Coro apresentam não  
um, mas dois concertos de Natal: a poucos dias da consoada, um 
programa centrado numa obra sacra da América do Sul e pleno  
de música fantástica do período Barroco; ainda antes, logo a iniciar 
o mês, o inesquecível Messias de Händel, num concerto que conta 
com a colaboração de vários grupos corais amadores. A Sinfónica 
inspira-se também no Novo Mundo, neste caso a América do  
Norte, para apresentar música de Natal de Samuel Barber num 
concerto que termina em grande com a monumental Sinfonia 
“Órgão” de Saint-Saëns.
O Ciclo Piano 2019 despede-se com um pianista favorito do seu 
público, Pedro Burmester, num final de temporada que traz 
também o último capítulo da Integral das Sinfonias de Tchaikovski:  
a Sexta Sinfonia do grande compositor russo sob a direcção do 
maestro norte-americano Joseph Swensen. Swensen que  
é também compositor, pelo que a Sinfónica aproveita a oportu-
nidade para interpretar uma nova obra sua em estreia nacional. 
Música nova a ouvir é ainda Deep Time de Sir Harrison Birtwistle, 
que acompanha a estreia absoluta de mais uma encomenda  
da Casa da Música ao Jovem Compositor em Residência, Pedro 
Lima, num concerto coroado por uma das grandes obras sinfóni-
cas de Bartók: o bailado O Príncipe de Pau, em versão suite.  
São várias as oficinas educativas para os mais novos e as famílias. 
Já no primeiro dia do mês, não perca A Grande Viagem, um espec-
táculo pleno de fantasia onde uma marioneta ganha vida e trans-
mite emoções como gente real. Os concertos no Café continuam 
a marcar a noite portuense e apresentam os projectos de músicos 
que fazem a diferença, como Gileno Santana, João Mortágua,  
Luís Figueiredo e André B. Silva.

As expected, this is a month marked by special Christmas concerts 
and the in-house ensembles of Casa da Música are all engaged in 
programmes specially designed for the occasion. Orquestra Barroca  
and Coro Casa da Música present not one but two Christmas concerts:  
a few days before Christmas Eve, a programme centred on a sacred  
work of South America and full of fantastic music from the Baroque 
period; a little before that, in the beginning of the month, Handel’s unfor-
gettable Messiah, in a concert with the participation of several amateur 
choirs. Orquestra Sinfónica also drew inspiration from the New World,  
in this case North America, to present Samuel Barber’s Christmas  
music in a concert that ends with the monumental “Organ” Symphony  
by Saint-Saëns. 
The Piano Series bids farewell to 2019 welcoming one of its audience’s 
favourite pianists, Pedro Burmester, at a season finale that also features 
the last chapter of Tchaikovsky’s Complete Symphonies: the Sixth 
Symphony of the great Russian composer under the direction of the 
American conductor Joseph Swensen. As Swensen is also a composer, 
Orquestra Sinfónica uses this opportunity to present the Portuguese 
premiere of a new piece by him. Noteworthy is also Deep Time, a new 
work by Sir Harrison Birtwistle, who will accompany the world premiere  
of another commission of Casa da Música to the Young Composer  
in Residence, Pedro Lima, in a concert crowned by one of Bartók’s great 
symphonic works: the ballet The Wooden Prince, in a suite version. 
There are several educational workshops for children and families.  
On the first day of the month, don’t miss The Great Voyage, a fanta-
sy-filled performance where a puppet comes to life and conveys 
emotions like real people. Concerts at the Café continue to mark the 
evenings of Porto featuring projects by innovative musicians, such  
as Gileno Santana, João Mortágua, Luís Figueiredo and André B. Silva.
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CHRISTMAS IN THE NEW WORLD



01 DOM A GRANDE VIAGEM
Serviço Educativo

01 DOM JORGE DREXLER “SILENTE”

03 TER MESSIAS PARTICIPATIVO
Orquestra Barroca, Coro Casa  
da Música & Coro Comunitário

04 QUA HARLEM GOSPEL CHOIR 
With a special tribute to Prince

04 QUA RAUL MIDÓN

04 QUA TOMMY HOGG
Entrada Livre

05 QUI GILENO SANTANA TRIO
Entrada Livre

07 SÁB O PRÍNCIPE DE BARTÓK
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

08 DOM BRINCAR COM MOZART
Serviço Educativo

08-22 DEZ MÚSICA PARA O NATAL

08 DOM BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA

08 DOM NOUVELLE VAGUE – 15 YEARS 
ANNIVERSARY ACOUSTIC

10 TER ESMAE BIG BAND

10 TER ACADEMIA DE MÚSICA  
DE COSTA CABRAL

11 QUA CONSERVATÓRIO DE  
MÚSICA DO PORTO

11 QUA BALLI
Entrada Livre

12 QUI POP UP VOZES PORTÁTEIS
Entrada Livre

13 SEX FINAL TCHAIKOVSKI
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

14 SÁB NOAH
Serviço Educativo

14 SÁB PEDRO BURMESTER
Ciclo Piano Fundação EDP

15 DOM MUSA
Serviço Educativo

15 DOM SINFONIA PATÉTICA
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

17 TER PRÉMIO CONSERVATÓRIO  
DE MÚSICA DO PORTO/ 
CASA DA MÚSICA

17 TER TIAGO BETTENCOURT  
“MANHÃ”

18 QUA CONVITE PARA UM MILAGRE
Conservatório do Vale do Sousa

18 QUA BÁRBARA TINOCO

18 QUA ESTEVES
Entrada Livre

19 QUI KINTSUGI
Entrada Livre

20 SEX +  
21 SÁB

CONCERTO DE NATAL
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

21 SÁB CANTAR O NATAL
Serviço Educativo 

22 DOM VÉSPERAS NO NATAL
Orquestra Barroca  
& Coro Casa da Música

26 QUI ANDRÉ B. SILVA 4TET
Entrada Livre

27 SEX UHF

28 SÁB RUI MASSENA
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01 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

A GRANDE VIAGEM
SERVIÇO EDUCATIVO

01 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

JORGE DREXLER 
“SILENTE”

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

Era uma vez um menino que gostava muito 
do mar. Olhava-o e queria saber o que 
existia para lá do horizonte. A sua caravela 
era o mar inteiro, pelo que se lançou a ela 
com o pensamento numa grande viagem. 
E foi assim que uma marioneta nascida de 
lixos encontrados na praia se desfez do seu 
passado e descobriu todo um mundo suba-
quático feito de música, surpresa e magia.
Once upon a time there was a boy who was very 
fond of the sea and wondered what was beyond 
the horizon. His caravel was the whole sea,  
so he jumped in with his thoughts and began  
a great voyage. And that is how a puppet made 
of rubbish collected from the beach got rid  
of its past and discovered a whole underwater 
world made of music, surprises and magic.

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**
€ 7,50 segundo acompanhante com mais de 6 anos
-
**Cartão Amigo 25%

Como sempre, o silêncio é o ponto de 
partida para novo regresso de Jorge 
Drexler, num dos seus formatos mais 
celebrados: guitarra e voz, com ferramen-
tas contemporâneas que ajudam o cantor 
e compositor uruguaio a criar paisagens 
sonoras e visuais de reconhecido magne-
tismo. É ele mesmo quem define “Silente”, 
o espectáculo que apresenta na Casa da 
Música: “O silêncio como matéria-prima,  
a canção tal qual chegou a este mundo, um 
infinito inteiro num segundo, uma guitarra, 
um verso, uma paleta”. Em 2018, Drexler  
foi o grande vencedor dos Grammys 
Latinos, averbando os prémios para melhor 
gravação, canção e álbum na categoria  
de cantautor.
As always, silence is the starting point for 
Jorge Drexler's new comeback, in one of his 
most celebrated set-ups: guitar and voice, with 
contemporary tools that help the Uruguayan 
singer and songwriter create sound and visual 
landscapes of renowned magnetism. This is 
how he defines “Silente”, the show he presents 
at Casa da Música: “Silence as a raw product, 
the song as it came into this world, infinity  
in one second, a guitar, a verse, a palette.”  
In 2018, Drexler was the big winner of the Latin 
Grammys, winning the awards for best  
recording, song and album in the singer-song-
writer category.

1ª Plateia € 25 · 2ª Plateia € 22,50 · 3ª Plateia € 20 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Im.Par

03 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

MESSIAS 
PARTICIPATIVO

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
CORO COMUNITÁRIO
Paul McCreesh direcção musical
Anna Dennis soprano
Caitlin Hulcup alto
Thomas Walker tenor
David Stout baixo

Georg Friedrich Händel Messias 

O Messias de Händel é certamente a oratória mais célebre do mundo, fama 
para a qual muito contribuiu o famoso Aleluia. Apesar de ter sido composto 
para as celebrações da Quaresma, a tradição tornou-a uma das obras favori-
tas do período natalício. A espectacularidade e a beleza das suas árias  
e coros garantem-lhe um lugar de destaque entre as obras mais apreciadas 
pelo público. A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música reúnem-se com 
um elenco internacional de solistas para interpretar a obra-prima de Händel 
num concerto participativo promovido pela Fundação “La Caixa”. Com cerca 
de 200 coralistas do Porto e de Braga preparados pelos formadores do 
Serviço Educativo, esta será uma experiência imersiva para o público, numa 
celebração colectiva da música.
Händel’s Messiah is certainly the most celebrated oratory in the world, a recognition  
to which the famous Hallelujah contributed greatly. Although it was composed for 
Lenten celebrations, tradition has made it one of the favourites of the Christmas 
season. The grandness and beauty of its arias and choirs grants it a prominent place 
among the pieces most appreciated by the public. Orquestra Barroca and Coro  
Casa da Música get together with an international cast of soloists to perform Handel's 
masterpiece in a concert promoted by Fundação “La Caixa”. With roughly 200  
choir singers from Porto and Braga rehearsed by the Education Service, this will be  
an immersive experience for the audience in a collective celebration of music.

1ª Plateia € 27 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 23
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15% 

PRODUÇÃO
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04 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

HARLEM GOSPEL CHOIR
WITH A SPECIAL TRIBUTE TO PRINCE

04 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

RAUL MIDÓN
1ª PARTE: WE FIND YOU

Unir a plateia numa homenagem ao génio musical de Prince  
é o propósito do Harlem Gospel Choir, porventura o mais famoso 
agrupamento de gospel da actualidade, já com quase três décadas 
de história, para este celebrado regresso a Portugal. Depois de 
tributos a gigantes da música como Michael Jackson, Stevie 
Wonder, Whitney Houston ou Beyoncé, é agora o momento de dar 
voz aos temas mais conhecidos do astro de Minneapolis, rearranja-
dos de forma a potenciar a elevação espiritual do público.
Bringing the audience together in honour of Prince's musical genius is the 
purpose of the Harlem Gospel Choir, possibly the most famous gospel 
group of today, with almost three decades of history, in this awaited return 
to Portugal. After the tributes to music legends such as Michael Jackson, 
Stevie Wonder, Whitney Houston or Beyoncé, it is now time to give voice 
to the biggest hits of the Minneapolis's star, rearranged to enhance the 
spiritual uplifting of the audience.

Filas A-K € 35 · Filas L-Z € 30 
-
Cartão Amigo 25%
 
 Promotor: Uguru

Virtuoso da guitarra com duas nomeações consecutivas para  
os Grammys na categoria de melhor álbum de jazz vocal, Raul 
Midón tem uma extensa lista de colaborações com grandes músi-
cos, como Herbie Hancock, Stevie Wonder ou Bill Withers, além  
de contribuições para álbuns de Jason Mraz, Queen Latifah  
ou Snoop Dogg, entre outros. Presença regular em festivais e salas 
de referência um pouco por todo o mundo, regressa a Portugal  
para apresentar justamente esses seus dois últimos trabalhos,  
If You Really Want e Bad Ass and Blind, sem esquecer os principais 
êxitos da carreira. A abertura do concerto fica a cargo dos We Find 
You, projecto bracarense com influências que vão de Radiohead  
a Coldplay, passando por Ray Lamontagne, Patrick Watson ou  
Matt Corby.
A guitar virtuoso with two consecutive Grammy nominations for best  
jazz vocal album, Raul Midón has an extensive list of collaborations with 
top musicians such as Herbie Hancock, Stevie Wonder or Bill Withers, 
and contributed to albums by Jason Mraz, Queen Latifah or Snoop  
Dogg, among others. He performs regularly at celebrated venues and 
festivals around the world and now returns to Portugal to present his last 
two works, If You Really Want and Bad Ass and Blind, always keeping  
in mind the biggest hits of his career. The first part of the concert will be 
on the hands of We Find You, a project from Braga whose major influ-
ences include Radiohead, Coldplay, Ray Lamontagne, Patrick Watson 
and Matt Corby.

Lugares sentados € 20 · De pé € 17 
-
Cartão Amigo 25%
 
Promotor: 1ª Linha
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07 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

O PRÍNCIPE  
DE BARTÓK

04 Qua/Wed · 21:30 Café

TOMMY HOGG
SUPER BOCK UNLOCK

05 Qui/Thu · 22:00 Café

GILENO SANTANA TRIO
SUPER BOCK UNLOCK

Nasceu em Portugal, filho de mãe portu-
guesa e pai inglês, e começou a tocar 
guitarra e a cantar desde muito jovem. 
Interessou-se inicialmente por The Who, 
The Beatles e The Band, formando mais 
tarde The Lazy Faithful, uma banda de 
rock conhecida pelas suas explosivas 
performances ao vivo. A solo, Tommy Hogg 
procura homenagear os diversos artistas 
cujos temas interpreta. 
Born in Portugal to a Portuguese mother and 
an English father, he started playing the guitar 
and singing from an early age. His first musical 
interests included The Who, The Beatles and 
The Band, and later on he formed The Lazy 
Faithful, a rock band known for its explosive live 
performances. Tommy Hogg is now presenting 
his music in a solo performance, honouring the 
various artists whose songs he plays.

Entrada Livre

Este trio é, sem dúvida, o projecto mais 
desafiante e contemporâneo do trompe-
tista Gileno Santana, que nele reflecte a sua 
identidade, uma forma única de pensar  
e de se exprimir. Com uma abordagem 
moderna e livre do jazz, Gileno faz parte  
do restrito lote mundial de criadores elogia-
dos por ícones como Wynton Marsalis,  
Hermeto Pascoal, James Morrison, Cláudio 
Roditi ou Thomas Gansch.
This trio is undoubtedly the most challenging 
and contemporary project of trumpeter  
Gileno Santana, which reflects his identity, his 
unique way of thinking and expressing himself.  
With a modern and free approach to jazz, 
Gileno is part of the restricted group of musi-
cians praised by icons like Wynton Marsalis, 
Hermeto Pascoal, James Morrison, Claudio 
Roditi or Thomas Gansch.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical

Pedro Lima Remembering When
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Harrison Birtwistle Deep Time
(estreia em Portugal)
-
Béla Bartók Suite de O Príncipe de Pau 

Escrito em período de conflito mundial por um músico angustiado, O Príncipe de Pau  
é um bailado-pantomima de inspirado sentido poético, um conto de fadas sobre o qual 
pesa algum simbolismo trágico. Para conquistar a princesa por quem se apaixonou,  
um príncipe tem de atravessar a floresta enfeitiçada por uma bruxa. Por cautela, envia 
a sua réplica feita de pau, mas acontece que a princesa se apaixona pelo boneco… pelo 
menos até o feitiço que lhe deu vida terminar. Além da estreia mundial de mais uma  
encomenda ao Jovem Compositor em Residência 2019, o concerto inclui a estreia portu-
guesa de uma obra assinada há apenas três anos por um dos mais notáveis compositores 
do nosso tempo, o britânico Harrison Birtwistle. Estreada na Filarmónica de Berlim sob  
a direcção de Daniel Barenboim, Deep Time explora uma ideia de dimensão temporal que 
nos é inacessível e onde o princípio e o fim se confundem na bruma.
Written in a period of world conflict by an anguished musician, The Wooden Prince is a panto-
mime-ballet with an inspired poetic sense, a fairy tale with a tragic symbolism. To win over the heart 
of the princess he fell in love with, the prince has to cross the bewitched forest. As a precaution, he 
sends a replica of himself made of wood, but the princess falls in love with the doll... at least until the 
spell that brought it to life is broken. In addition to the world premiere of yet another commission  
to the Young Composer in Residence 2019, the concert includes the Portuguese premiere of a work 
written just three years ago by one of the most notable composers of our time, the British Harrison 
Birtwistle. Premiered by the Berlin Philharmonic under the direction of Daniel Barenboim, Deep 
Time explores the idea of   an inaccessible temporal dimension where beginning and end are blurry.

17:15 Corredor Poente
Palestra pré-concerto por Pedro Almeida

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15% 

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO MDS
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MÚSICA PARA  
O NATAL

08-22 Dezembro

A quadra natalícia traz à Casa da Música momentos especiais que vale a pena acompa-
nhar. A Sinfónica, a Barroca e o Coro despedem-se do Novo Mundo trazendo para palco  
a música do norte-americano Samuel Barber e do missionário jesuíta Domenico Zipoli,  
que escreveu obras sacras na América do Sul em pleno período Barroco. O mundo  
das crianças não é esquecido com o conto Hänsel und Gretel na versão de Humperdinck, 
num concerto que inclui a grandiosa Sinfonia Órgão de Saint-Saëns. Também a Banda 
Sinfónica Portuguesa acrescenta um sopro de fantasia a este Natal, com música que 
nasce sobre ideais de esperança. O ciclo conta com um grande concerto do Conservatório 
de Música do Porto que junta em palco a comunidade escolar numa noite especial.
During the Christmas season, Casa da Música offers its audience some special moments. 
Orquestra Sinfónica, Orquestra Barroca and Coro Casa da Música bid farewell to the New World 
with music by the American Samuel Barber and the Jesuit missionary Domenico Zipoli, who  
wrote sacred works in South America during the Baroque period. Of course, children are also  
the focus of this season, with the tale of Hänsel und Gretel in Humperdinck's version, in a concert 
that includes Saint-Saëns’ grand Organ Symphony. Banda Sinfónica Portuguesa also adds  
a breath of fantasy to this Christmas, with music born from ideas of hope. The programme includes  
a great concert of Porto Music Conservatory that gathers in the stage the school community  
in a special night.

08 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

BRINCAR COM MOZART
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Sofia Nereida e António Miguel Teixeira 
formadores

A aventura de Mozart e da sua irmã Maria 
Anna, iniciada com Mini Mozart, que  
ao longo de dois anos foi um sucesso na 
programação da Casa, prossegue agora 
sob um novo título. Uma viagem feita das 
muitas viagens, geográficas e musicais,  
do pequeno prodígio, com cujo talento  
nos cruzamos de forma lúdica e alegre. 
Aqui ninguém se esquece de que a música  
é uma festa e nos faz sentir melhor.
The adventures of Mozart and his sister Maria 
Anna, which began with Mini Mozart, and  
were a huge success in the program of Casa  
da Música for over two years, continue with  
a new title. A journey made of many journeys, 
geographic and musical, of the little prodigy, 
whose talent we meet in a playful and joyful  
way. Nobody here forgets that music is a cele-
bration and makes us feel better.

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%
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MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

08 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
MÚSICA PARA O NATAL

José Rafael Pascual Vilaplana direcção musical 

Mark Camphouse Watchmen, Tell Us of the Night 
Jesus Santandreu Children’s Song Symphonic Invention 
Johan de Meij Symphony der Liedr nº 4

O mundo das crianças inspira o programa de Natal da Banda 
Sinfónica Portuguesa, dirigido pelo aclamado maestro espanhol 
José Pascual Vilaplana e passando por autores dos Estados 
Unidos, de Espanha e da Holanda. Escrita para voz, coro infantil 
e orquestra de sopros, a Sinfonia das Canções de Johan  
de Meij é uma metáfora do renascimento, de uma nova vida  
e de esperança.
The world of children was the inspiration for the Christmas 
programme of Banda Sinfónica Portuguesa, conducted by the 
acclaimed Spanish maestro José Pascual Vilaplana and featuring 
authors from the United States, Spain and Holland. Written  
for voice, children’s choir and woodwind orchestra, Johan de Meij’s 
Symphony of Songs is a metaphor for rebirth, for a new life and hope.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 25%

Em 2004, os Nouvelle Vague editam o seu álbum de estreia,  
atingindo lugares cimeiros nas tabelas comerciais europeias  
e americanas de música independente. Um ano mais tarde,  
o colectivo francês dá o seu primeiro concerto no Lux e os bilhetes 
esgotam horas depois de serem postos à venda, história que se 
repete desde então a cada visita da banda ao nosso país. Como 
recompensa pela lealdade do público português, os Nouvelle 
Vague editam dois discos ao vivo, Aula Magna e Acoustic, disponí-
veis apenas para o nosso mercado, e agora que celebram 15 anos 
de existência presenteiam-nos com uma tournée acústica em que 
as estrelas são as vocalistas preferidas dos fãs nacionais, Phoebe 
Killdeer e Melani Pain. Do repertório constam temas clássicos  
e alguns inéditos que serão ainda este ano publicados em vinil.
In 2004, Nouvelle Vague released their debut album, reaching the top  
of the European and American independent music charts. A year later, 
the French collective gave their first concert at Lux and tickets sold  
out within hours, a feat that has been repeated ever since, each time the 
band visits our country. To reward the loyalty of the Portuguese audience, 
Nouvelle Vague released two live albums, Aula Magna and Acoustic,  
only available in Portugal, and now that they celebrate 15 years of exist-
ence, they present us with an acoustic tour in which the stars are the 
favourite vocalists of the Portuguese fans, Phoebe Killdeer and Melani 
Pain. The repertoire includes old hits and some new songs that will  
be released this year on vinyl.

€ 25 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Lemon Ibéria

08 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

NOUVELLE VAGUE – 15 YEARS 
ANNIVERSARY ACOUSTIC

10 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ESMAE BIG BAND
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ 

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Paulo Perfeito direcção musical

Ao longo dos anos, aquele que foi o primeiro curso superior de jazz 
do país tem alimentado o circuito nacional com músicos criativos 
e projectos de alto nível artístico. Este é o concerto em que os 
alunos do Curso de Jazz da Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo mostram a sua escrita para um formato exigente, a big 
band, apresentando-se num papel misto de compositores, arran-
jadores e intérpretes. Sem espartilhos estilísticos, aqui se poderá 
ouvir um esboço do futuro do jazz em Portugal.
Over the years, the first jazz course in the country has fed the national 
circuit with creative musicians and outstanding artistic projects. This  
is the concert in which the students of the Jazz Course of Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo show their writing skills for a demand-
ing setup, the big band, presenting themselves in a mixed role of compos-
ers, arrangers and performers. Without stylistic corsets, this is a draft  
of the future of jazz in Portugal.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 80%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

10 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

ACADEMIA DE MÚSICA  
DE COSTA CABRAL

A Academia de Música de Costa Cabral apresenta várias das  
suas orquestras no âmbito do trabalho pedagógico que tem  
vindo a desenvolver em prol de um trabalho artístico de conjunto. 
Sob a direcção musical dos maestros Tiago Ferreira, Hélder 
Tavares, Marcelo Marques, Ricardo Matosinhos e André Costa, 
temos a oportunidade de ouvir um repertório que passa por  
vários estilos musicais.
Academia de Música de Costa Cabral presents several of its orches-
tras within the scope of the educational work developed in order  
to support a collaborative approach to artistic work. Under the direction  
of conductors Tiago Ferreira, Hélder Tavares, Marcelo Marques,  
Ricardo Matosinhos and André Costa, the repertoire covers various 
musical genres.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

20 DEZEMBRO 2019



11 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

CONSERVATÓRIO DE 
MÚSICA DO PORTO

CONCERTO DE NATAL

11 Qua/Wed · 21:30 Café

BALI
SUPER BOCK UNLOCK

Bali não é só o nome de um dos destinos 
predilectos de quem procura sol e praia. 
É também o nome de uma banda lisboeta 
formada em 2018 que, com sonoridades 
leves e positivas e letras de cariz introspec-
tivo, transporta os seus ouvintes para luga-
res paradisíacos. Filipe Carapeto, Tiago 
Vale, Patrícia Gonzalez e Paulo Moreira 
criam a banda sonora perfeita para quem 
sabe aproveitar a vida e mostram-nos  
que viajar não é uma finalidade mas sim  
um estado de espírito.
Bali is not just the name of one of the favourite 
destinations for sun and beach lovers. It is also 
the name of a Lisbon band formed in 2018 that, 
with light and positive sounds and introspec-
tive lyrics, transports its listeners to heavenly 
places. Filipe Carapeto, Tiago Vale, Patrícia 
Gonzalez and Paulo Moreira create the perfect 
soundtrack for those who know how to enjoy 
life and show us that traveling is not a purpose 
but a state of mind.

Entrada Livre

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

1ª Parte
CORO DOS PEQUENOS CANTORES DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
João Pedro Fernandes direcção musical
Melissa Rodrigues glokenspiel
Francesca Serafini piano

Mark Burrows Exsultate
Enya, Nicky e Roma Ryan Only time
John Rutter The Lord bless you and keep you
Tradicional Inglês (arr. Philip Kern) What Child is this?

ORQUESTRA DE CORDAS DEDILHADAS DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
António de Sousa Vieira direcção musical
David Laheurte Mandoline Project, Romance métallique
Raffaele Calace Momento Lírico, op.145
Carlos Paredes Verdes Anos

2ª Parte
ORQUESTRA SINFÓNICA DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
CORO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
CORO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO PORTO
Fernando Marinho direcção musical
Ana Sofia Pinto soprano 
Cristiano Alves contratenor

Georg Friedrich Händel Messias (excertos)
 Arr. D. Willcocks Five Christmas Carols

O Conservatório de Música do Porto celebra o Natal com o encontro de vários agrupamentos e solistas da escola 
no palco da Sala Suggia, assinalando um dos momentos mais festivos do ano. Os temas tradicionais natalícios 
abrem o concerto nas vozes do Coro dos Pequenos Cantores e a Orquestra de Cordas Dedilhadas do CMP inclui 
no programa um arranjo de um dos temas mais conhecidos da música portuguesa, Verdes Anos. A Orquestra  
e os Coros do CMP apresentam excertos de uma das oratórias mais célebres do mundo e uma das favoritas nesta 
época nesta época natalícia, Messias de Händel.  
Conservatório de Música do Porto celebrates Christmas gathering several ensembles and soloists of the school on the 
stage of Sala Suggia, celebrating one of the most festive moments of the year. The concert begins with Coro dos Pequenos 
Cantores singing traditional Christmas songs while Orquestra de Cordas Dedilhadas do CMP performs an arrangement  
of one of the best known Portuguese songs of all time, Verdes Anos. The orchestra and choirs of CMP present excerpts from 
one of the most celebrated oratories in the world and a favourite of this holiday season, Handel’s Messiah.

€ 8
-
Cartão Amigo 25%

22 DEZEMBRO 2019 MÚSICAS PARA O NATAL



12 Qui/Thu · 22:00 Café

POP UP VOZES PORTÁTEIS
SUPER BOCK UNLOCK

Formado pelas vozes de Raquel Couto, 
Ricardo Torres, Tiago Oliveira, Sara Cruz, 
Teresa Milheiro e Maria Vasquez, os Pop Up 
Vozes Portáteis são um grupo a cappella 
criado no Porto em 2016. Aparecem em 
qualquer lugar e de qualquer chão fazem 
um palco. O bom ambiente gerado nos 
concertos resulta de um repertório muito 
variado, que vai dos Beatles à bossa nova, 
passando pelos Beach Boys, sem esquecer 
o gospel e clássicos dos anos 50 mitifica-
dos pelas Chordettes. Das músicas, depois 
de ouvidas, fica a alegria que transmitem. 
With the voices of Raquel Couto, Ricardo 
Torres, Tiago Oliveira, Sara Cruz, Teresa 
Milheiro and Maria Vasquez, the Pop Up Vozes 
Portáteis are an a cappella group formed in 
Porto in 2016. They perform anywhere and turn 
any space into a stage. The good atmosphere 
they create in their concerts results from a very 
diverse repertoire, ranging from The Beatles 
to bossa nova, from The Beach Boys to gospel 
music or the classics from the 50’s immor-
talized by The Chordettes. The joy that these 
songs convey continues to last long after the 
concert is over.

Entrada Livre

13 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

FINAL TCHAIKOVSKI
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical 
Carlos Alves clarinete

Joseph Swensen Sinfonietta
(estreia em Portugal)
Aaron Copland Concerto para clarinete e orquestra
-
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 6, Patética

Foi uma encomenda do grande clarinetista de jazz Benny Goodman que deu origem ao Concerto  
para clarinete do compositor americano Aaron Copland, uma obra que se tornou central no repertório 
do instrumento. Os dois músicos chegaram mesmo a gravar a obra juntos, em 1950, tendo Copland 
considerado ser a sua melhor gravação de sempre enquanto maestro. Igualmente americano,  
o maestro-compositor Joseph Swensen interpreta a sua Sinfonietta em estreia nacional e apresenta  
a última obra escrita por Tchaikovski, a emotiva e enigmática Sinfonia Patética. 
A commission by the great jazz clarinetist Benny Goodman resulted in the Clarinet Concerto of the American 
composer Aaron Copland, a work that became central in the repertoire of the instrument. The two musicians 
even recorded the work together in 1950, and Copland considered it his best ever recording as a conductor.  
Also American, the conductor-composer Joseph Swensen presents his Sinfonietta in Portugal for the first time 
and the last work written by Tchaikovsky, the emotional and enigmatic Pathetic Symphony.

OS MÚSICOS VOARAM NA TAP AIR PORTUGAL
A COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MÚSICA

1ª Plateia € 21,60 · 2ª Plateia € 19,70 · 3ª Plateia € 17,85
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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14 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

NOAH
CONCERTO PARA FAMÍLIAS 

SERVIÇO EDUCATIVO

14 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

PEDRO BURMESTER
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Paulo Maria Rodrigues direcção artística, 
música e texto
Companhia de Música Teatral 
interpretação

A história da Arca de Noé, contextualizada 
num mundo em desmoronamento devido 
à acção do homem, é o ponto de partida de 
Noah, que propõe uma viagem por vários 
territórios e sonoridades, revelando a Arca 
enquanto metáfora da convivência e da 
diversidade. Violoncelo, flautas, saxofone, 
electrónica e vozes são alguns dos recur-
sos sonoros e o discurso musical navega 
também ele por zonas mais e menos  
prováveis, espelhando a voz de cada um 
dos jovens (crianças e adolescentes)  
envolvidos no projecto.
The story of Noah’s Ark, contextualized in  
a world crumbling due to man’s actions, is the 
starting point for Noah – a journey through  
various territories and sounds, revealing the 
Ark as a metaphor for coexistence and diver-
sity. Cello, flutes, saxophone, electronics  
and voices are some of the sound resources, 
and the musical discourse also navigates 
through more or less expected zones, echoing 
the voice of each of the young people (children 
and adolescents) involved in the project.

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

€ 8 · € 6 < 30 anos

Franz Schubert 4 Improvisos 
Fernando Lopes-Graça Sonata para piano nº 3
-
Fryderyk Chopin 24 Prelúdios, op.28

Pianista sempre muito bem-recebido pelo público da Casa da Música, Pedro Burmester corresponde 
invariavelmente com recitais de grande nível artístico. Com uma carreira de concertista iniciada aos 
10 anos de idade, é uma figura maior do piano em Portugal. Neste regresso à Sala Suggia, apresenta 
algumas obras emblemáticas do piano romântico assinadas por Schubert e Chopin. Pelo meio dá  
a ouvir a Sonata nº 3 de Lopes-Graça, uma obra que rendeu ao compositor o 1º Prémio de Composição 
do Círculo de Cultura Musical em 1952.
Always very welcomed by the audience of Casa da Música, pianist Pedro Burmester invariably responds to 
this hospitality with recitals of great artistic level. With a career that started at the age of 10, he is a major piano 
figure in Portugal. He returns to Sala Suggia to present some emblematic works of the romantic piano signed 
by Schubert and Chopin. In between, the musician plays Sonata No. 3 by Lopes-Graça, a work for which the 
composer won the 1st Composition Prize of Círculo de Cultura Musical, in 1952.

1ª Plateia € 22,55 · 2ª Plateia € 20,65 · 3ª Plateia € 18,80 
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15%
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15 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MUSA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner 
inspiram este convite a descobrir a música 
que todos trazemos dentro de nós. Como 
uma folha em branco dirige as palavras  
ao poema, jogamos o som das coisas para 
aprendermos a nadar no mar do silêncio. 
Musa é a Sophia, é cada um de nós e são 
todas as coisas que nos invadem o corpo: 
os campos verdes, o mar, a cidade, o tempo.
The life and work of Sophia de Mello Breyner 
inspired this invitation to discover the music 
that we all carry within us. Just like a blank 
sheet directs the words to the poem, we play 
with the sound of things to learn how to swim 
in the sea of silence. The Muse is Sophia, every 
one of us, and all the things that invade our 
bodies: the green fields, the sea, the city, time.

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**
€ 7,50 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
**Cartão Amigo 25%

15 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

SINFONIA PATÉTICA
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Joseph Swensen direcção musical 
Concerto comentado por Mário Azevedo

Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 6, “Patética”

Tchaikovski imaginou a sua derradeira sinfonia como uma celebração da vida – as paixões compulsi-
vas, o amor e os desgostos. Sobre ela afirmou conter um programa secreto e autobiográfico, que  
deu origem a múltiplas especulações adensadas pelo facto de o compositor ter morrido apenas nove 
dias após a sua estreia. Os mistérios em torno da Sinfonia Patética e da vida conturbada do célebre 
compositor russo são o mote para os comentários de Mário Azevedo a uma obra emotiva, marcada 
pelas melodias românticas e orquestrações brilhantes demonstradas pela orquestra com vários 
exemplos que precedem a interpretação integral da sinfonia.
Tchaikovsky imagined his final symphony as a celebration of life – compulsive passions, love and heartbreak. 
He said it contained an autobiographical and secret programme, which originated multiple speculations 
inflamed by the fact that the composer died only nine days after its premiere. The mysteries surrounding the 
Pathetic Symphony and the troubled life of the celebrated Russian composer are the motto for Mário Azevedo’s 
comments on an emotional work, marked by the romantic melodies and brilliant orchestrations demonstrated  
by the orchestra with several examples before the complete interpretation of the symphony.

€ 12
-
Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto, oferta de duas entradas para menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

“A direcção de Swensen tem muito rigor, ferocidade e elegância. 
Merece repetidas audições.”
THE GUARDIAN
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PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE



17 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

PRÉMIO CONSERVATÓRIO DE MÚSICA  
DO PORTO/CASA DA MÚSICA

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · MÚSICA PARA O NATAL

17 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

TIAGO BETTENCOURT  
“MANHÃ”

18 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

CONVITE PARA  
UM MILAGRE 

CONSERVATÓRIO DO VALE DO SOUSA 

18 Qua/Wed · 21:30 Sala 2

BÁRBARA TINOCO
18 Qua/Wed · 21:30 Café

ESTEVES
SUPER BOCK UNLOCK

Gonçalo Silva saxofone
Rodrigo Pinho  percussão
Convidado
Bernardo Dias fagote
 
J.S. Bach (arr D. Vadrot) Chaconne da Partita nº 2, BWV 1004  
(arranjo para saxofone)
Luís Tinoco Mind The Gap, para marimba
Jorge Prendas Three in a row, para saxofone e percussão
Casey Cangelosi Ogre Ballet, para multipercussão
Claude T. Smith Fantasia para saxofone alto
Ana de Ataíde Magalhães Puzzled Pieces, para saxofone,  
fagote e percussão
(estreia mundial)
 
Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto, no ano 
lectivo passado, os vencedores das várias categorias apresentaram-se num recital  
de laureados disputando entre si o Prémio Casa da Música. Os vencedores da edição 
2019 foram o saxofonista Gonçalo Silva e o percussionista Rodrigo Pinho, que sobem 
agora ao palco da Sala 2 da Casa da Música, num recital que comprova a grande 
qualidade musical destes jovens intérpretes. No programa que desenharam para  
esta ocasião tem especial destaque a música contemporânea, incluindo obras  
que colocam ambos os músicos a partilhar o palco em simultâneo.
The winners of the various categories of the Internal Competition of the Music Conservatory  
of Porto disputed among them the Casa da Música Award. The two winners of the 2019  
edition are saxophonist Gonçalo Silva and percussionist Rodrigo Pinho, who perform  
at Sala 2 in a recital that demonstrates the great musical quality of these young performers. 
The programme conceived for the occasion highlights contemporary music and puts both 
musicians sharing the stage in some of the works.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 80%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

Um espectáculo despojado de artifícios, 
com luzes simples a acompanhar os 
ambientes do repertório, onde se incluem 
já temas do próximo álbum, também dos 
antigos e até de David Bowie, mas acima  
de tudo um espectáculo para ser vivido 
intensamente. É assim que Tiago 
Bettencourt projecta a “Manhã” que apre-
senta esta noite na Casa da Música. 
A show stripped of artifice, with simple lights 
accompanying the atmospheres of the 
repertoire, which includes songs from the 
next album, some old ones and even David 
Bowie themes, but above all a performance 
to be enjoyed intensely. This is how Tiago 
Bettencourt projects “Manhã”, tonight’s concert 
at Casa da Música.

€ 25
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Everything is New

“Convite para um milagre” é o tema  
do concerto de Natal do Conservatório  
do Vale do Sousa. Para celebrar esta  
data festiva, o concerto conta com  
a participação das Orquestras de Sopros, 
da Orquestra Sinfónica e os coros do 
Ensino Básico e Secundário do CVS.  
O Conservatório do Vale do Sousa situa-se  
no concelho mais jovem de Portugal  
e um dos mais jovens da Europa – Lousada. 
É uma escola do Ensino Artístico 
Especializado de Música que abrange 
alunos não só do concelho de Lousada 
como dos concelhos limítrofes.
“Invitation for a miracle” is the theme of the 
Christmas concert of Conservatório do Vale  
do Sousa. To celebrate this festive date,  
the concert will include the wind orchestras,  
the symphony orchestra and the elemen-
tary and secondary school choirs of CVS. 
Conservatório do Vale do Sousa is located in 
Portugal’s youngest municipality and one of  
the youngest in Europe – Lousada. It is a school 
of Specialized Artistic Teaching of Music that 
welcomes students not only from Lousada,  
but also from neighbouring municipalities.

€ 6
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Associação de Cultura Musical de Lousada

Cantora e compositora lisboeta de apenas 
20 anos, Bárbara Tinoco deu que falar, em 
2018, na sua muito breve passagem pela 
fase de casting do programa “The Voice 
Portugal”. Embora não tenha sido seleccio-
nada, revelou um tema original que veio  
a fazer furor. Já este ano, fez dele o seu 
single de estreia, com o título “Antes dela 
dizer que sim” – gravado por Ricardo 
Ferreira, João Só e Nuno Simões. É o início 
de uma carreira que promete.
20-year-old Lisbon singer-songwriter Bárbara 
Tinoco caused a stir in 2018, in her very brief 
stint in the casting of “The Voice Portugal”, 
where, despite not been selected, she sang  
an original song that made a splash. This year, 
that song was her debut single, titled “Antes 
dela dizer que sim” – recorded by Ricardo 
Ferreira, João Só and Nuno Simões. It is without 
a doubt the beginning of a promising career.

€ 12
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: 1ª Linha

Vocalista e letrista da banda lisboeta 
Trêsporcento, Esteves trouxe de Sidney, 
onde viveu durante dois anos, um conjunto 
de memórias e canções que agora vêem 
a luz, no seu disco de estreia, editado em 
Novembro. A guitarra acústica é a âncora 
de um folk hipnotizante que embala histó-
rias de amor e perda inspiradas na beleza 
exuberante da cidade australiana.
Esteves, the singer and lyricist of the Lisbon 
band Trêsporcento, brought from Sydney, 
where he lived for two years, a set of memories 
and songs that are now expressed in his debut 
album, released in November. The acoustic 
guitar is the anchor of a mesmerizing folk with 
stories of love and loss inspired by the lush 
beauty of this Australian city.

Entrada Livre

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

30 DEZEMBRO 2019



19 Qui/Thu · 22:00 Café

KINTSUGI
SUPER BOCK UNLOCK

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

CONCERTO  
DE NATAL

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

Projecto de João Mortágua e Luís 
Figueiredo, dois dos nomes mais relevan-
tes da actualidade jazzística em Portugal, 
Kintsugi propõe-se fazer música a partir  
de estilhaços e, tirando partido da explora-
ção do erro e da imprevisibilidade, chegar  
a um todo sonoro mais significativo do que 
as partes que o compõem.
Kintsugi is a project of João Mortágua and  
Luís Figueiredo, two of the most relevant names 
in jazz music in Portugal. They create music 
from shrapnel and, exploring of the error and 
unpredictability, arrive at a sound that is more 
significant than its constituent parts.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Michael Sanderling direcção musical 

Samuel Barber Die Natali, op.36
Engelbert Humperdinck Suite de Hänsel und Gretel
-
Camille Saint-Saëns Sinfonia nº 3, “Órgão”

E se de repente a orquestra se transformasse num grandioso órgão com infindáveis registos, e a ela  
se juntasse ainda um órgão de verdade e um piano tocado a quatro mãos? A ideia só poderia partir  
de Camille Saint-Saëns no seu auge criativo, ele que foi um menino-prodígio do piano, o maior 
organista do seu tempo e um dos mais reputados compositores e maestros do Romantismo. Neste 
concerto especial de Natal, o mote é lançado pelo americano Samuel Barber com uma obra de 
simplicidade comovente criada sobre célebres canções alusivas à quadra. A imagem de duas crianças 
perdidas na floresta densa remete-nos imediatamente para o conto infantil Hänsel und Gretel dos 
Irmãos Grimm, que Humperdinck transformou em música cruzando melodias de inspiração popular 
com texturas orquestrais wagnerianas.
What if the orchestra was suddenly transformed into a huge organ with endless registers, and was joined by  
a real organ and a piano played by four hands? The idea could only come from Camille Saint-Saëns at the height 
of his creativity. He was a piano prodigy, the greatest organist of his time and one of the most renowned compos-
ers and conductors of Romanticism. In this special Christmas concert, the American Samuel Barber sets  
the tone with a piece of touching simplicity based on famous songs allusive to this festive season. The image  
of two children lost in a dense forest immediately takes us to the children’s story Hänsel und Gretel by  
the Grimm Brothers, which Humperdinck turned into music by crossing popularly-inspired melodies with 
Wagnerian orchestral textures.

1ª Plateia € 24,40 · 2ª Plateia € 22,55 · 3ª Plateia € 20,65
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15%

MÚSICAS PARA O NATAL32 DEZEMBRO 2019

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL MECENAS CICLO SOGRAPE



21 Sáb/Sat · 10:30 ou 14:30 Sala de Ensaio 2

CANTAR O NATAL
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL 

SERVIÇO EDUCATIVO 

22 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VÉSPERAS NO NATAL

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Laurence Cummings direcção musical 

Vésperas de Santo Inácio de Domenico Zipoli e obras de Bernardo Pasquini, Giovanni Giorgi,  
Juan de Araújo, Francisco Guerrero, Gaetano Maria Schiassi, Antonio Tedeschi, Tomás de Torrejón  
y Velasco, Gaspar Fernandes e Manuel Morais Pedroso 

Contemporâneo de Bach e Scarlatti, Domenico Zipoli era um dos compositores mais respeitados de Roma antes 
de partir para a América do Sul em pleno período colonial. Ali se tornou missionário jesuíta ao serviço de Espanha 
junto das populações indígenas de Córdoba, hoje a segunda cidade da Argentina, escrevendo música para  
as várias povoações da sua área de influência. Música essa que foi, em grande parte, apenas descoberta no século 
XX. A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música despedem-se do ano com as Vésperas que Zipoli dedicou  
ao padroeiro dos jesuítas, Santo Inácio de Loyola. 
Contemporary of Bach and Scarlatti, Domenico Zipoli was one of the most respected composers in Rome before leaving  
for South America during colonial times. There he became a Jesuit missionary at the service of Spain in the indigenous popu-
lations of Córdoba, now the second city of Argentina, writing music for the various settlements in his area of influence - music 
that was mostly discovered only in the twentieth century. Orquestra Barroca and Coro Casa da Música bid farewell to 2019 
with the Vespers that Zipoli dedicated to the patron saint of the Jesuits, Saint Ignatius of Loyola.

António Miguel Teixeira e Raquel Couto formadores

E se houvesse um ensaio geral para a festa de Natal, em que toda a família cantasse,  
dos netos aos avós, os temas que ouvimos apressadamente no frenesim ruidoso das  
ruas? Aqui a família alarga-se: todos são convidados para hora e meia de cânticos  
da época. Mesmo antes do Natal, este é um contraponto musical ao bulício das compras, 
um momento de pura celebração onde todas as vozes contam, perdão, cantam.
What if there was a practice run for Christmas eve, in which the whole family – from grandchildren 
to grandparents – sang those songs we hurriedly hear in the frenzy of the noisy streets? In this 
workshop the family is expanded: everyone is invited to sing Christmas songs for an hour and  
a half. Even before Christmas, this is a musical counterpoint to the hustle and bustle of the shopping 
spree, a moment of pure celebration.

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

€ 5 · € 15 para um grupo de 4 pessoas

1ª Plateia € 20,65 · 2ª Plateia € 18,80 · 3ª Plateia € 16,90
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20%  
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL MECENAS MÚSICA CORAL
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26 Qui/Thu · 22:00 Café

ANDRÉ B. SILVA 4TET
SUPER BOCK UNLOCK

27 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

UHF
28 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

RUI MASSENA

André B. Silva é um músico português 
actualmente a residir em Nova Iorque. 
Criador e guitarrista do celebrado grupo 
The Rite of Trio, apresenta agora em  
quarteto a sua visão musical adaptada  
a alguns temas do grande livro do jazz,  
bem como criações originais dos elemen-
tos do grupo. Acompanhado por músicos 
nacionais de renome, André B. Silva cele-
bra a profundidade do swing e do groove  
e a criação musical em estado puro.
André B. Silva is a Portuguese musician 
currently living in New York. Founder and 
guitarist of the celebrated group The Rite of 
Trio, he now presents in a quartet his musical 
vision adapted to some classics of the great 
book of jazz, as well as original songs created 
by the elements of the group. Accompanied 
by renowned Portuguese musicians, André B. 
Silva celebrates the depth of swing and groove 
and musical creation in its purest form.

Entrada Livre

Um ano volvido sobre o apaixonado 
concerto de celebração dos seus 40 anos 
de existência, os UHF regressam à Casa 
da Música para revisitar uma vez mais 
o melhor do que fizeram nessas quatro 
décadas. Mas com uma novidade apetecí-
vel: a prometida espreitadela ao disco de 
originais que têm apontado para Fevereiro 
de 2020. “Hey! Hey! (‘bora lá)”, o single de 
avanço, já é um hino ao vivo.
A year after the passionate concert celebrating 
its 40th anniversary, UHF return to Casa da 
Música to revisit once again the best of what 
they have done in those four decades. But 
with an exciting new feature: a peek at the new 
album, to be released in February 2020. “Hey! 
Hey! (‘bora lá)”, the new single, is already a hit  
in every concert.

Filas A-K € 20 · Filas L-Z € 15 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Aiemera

Em Novembro de 2014, ainda sem disco 
gravado, Rui Massena fez o seu primeiro 
concerto a solo na Casa da Música. Cinco 
anos e três álbuns depois, confessa que 
precisa de voltar a escutar as suas canções 
ao piano: “Quero ouvir como o silêncio 
mudou, como se alterou a visão da minha 
própria música, como a minha alma mudou. 
Quanto tempo tem agora cada música, 
cada gesto, cada reacção, cada aplauso. 
Senti-lo. Percebê-lo e deixar-me ir”. 
In November 2014, before the release of his 
debut album, Rui Massena made his first solo 
concert at Casa da Música. Five years and 
three albums later, he admits he needs to listen 
to his songs on the piano again: “I want to hear 
how silence has changed, how the perception 
of my own music has changed, how my soul  
has changed. How long is every song, every 
gesture, every reaction, every applause. I want 
to feel it. Understand it and let myself go with it.”

Filas A-C € 40 · Filas D-Z € 30 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE
SINFÓNICA SÉRIE FAMÍLIAS
SINFÓNICA TEMPORADA
SÉRIE DESCOBERTAS
REMIX ENSEMBLE
ORQUESTRA BARROCA 
MÚSICA CORAL
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN 
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
O PIANO DE AIMARD
CICLO JAZZ 
MARAVILHAS DA MÚSICA FRANCESA
BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA

ASSINATURAS 
2020

Escolha de entre 14 assinaturas disponíveis,  
com descontos até 63%, e proporcione  
a amigos e familiares um ano inteiro de concertos  
de excelência.

36 DEZEMBRO 2019

Antecipe-se e conheça já a TEMPORADA 2020 da Casa da Música.  
Os temas, as narrativas, os Ciclos e os grandes destaques de 2020  
revelados pelo Director Artístico e de Educação, António Jorge Pacheco.

03 de Dezembro, às 18:00, na Sala 2



No Café Casa da Musica, para o último jantar do ano, a proposta  
é um menu especial a combinar com a ocasião.  A festa continua no  

piso 8 da Casa da Musica com as DJs Kombikats, onde além de  
duas bebidas está incluída uma ceia.

 

JANTAR & FESTA 
Adultos € 110 

Crianças € 60 
Grátis para crianças até aos 4 anos

21:00 Aperitivo 
21:30 Jantar e Passagem de Ano (Café Casa da Musica) 

01:00 – 04:00 DJs Kombikats (Restaurante Casa da Musica, Piso 8) 

MENU 
Vol-au-vent de camarão com mesclum de alfaces    

***
Robalinho sobre caldeirada de mexilhão e molho de limão  

***
Bochecha de novilho sobre xarém de cogumelos trufados

***
Biscuit Dacquoise de chocolate branco e morangos com gelado de baunilha 

Herdade do Peso, Vinha do Monte branco
Herdade do Peso, Vinha do Monte tinto

Espumante Raposeira Reserva Bruto (1 garrafa para cada 4 pessoas) 

*Menu vegetariano disponível mediante solicitação prévia por email 
**Reserva de lugares em mesas de 8 a 10 pessoas 
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Boa música, animação e requinte é o que conta na Passagem de Ano  
da Casa da Música. Ao som do quarteto de Cristiana Santos e das  

DJs Kombikats e ao sabor do jantar preparado especialmente pelo  
Chefe Artur Gomes, entre bem em 2020 e tenha um ano feliz.

JANTAR & FESTA 
Adultos € 145 
Crianças € 75 

Grátis para crianças até aos 4 anos

20:00 Aperitivo 
20:30 Jantar 

23:30 – 01:00 Concerto – Cristiana Santos Quarteto
01:00 – 04:00 DJs – Kombikats

MENU
Mini bola de Berlim com rabo de boi sobre caldo trufado  

***
Atum apimentado com geleia de marmelo e clorofila de rúcula  

***
Salmonete, camarinha, molho de ouriço, polenta de yusu e micro verdes  

***
Vitela branca sauté, foie gras, puré de cogumelos selvagens e farandola de 

vegetais 
***

Marjolene de avelã e chocolate com molho de fava tonka, sorbet de framboesa 

Casa Ferreirinha, Vinha Grande branco
Quinta de Lemos, Dona Louise tinto

Espumante Vértice Cuvée

CEIA 
Caldo verde e mini pregos 

Churros e chocolate quente 

*Menu vegetariano disponível mediante solicitação prévia por email 
**Reserva de mesa conforme aquisição dos bilhetes 

Mais informações: cafe@casadamusica.com Mais informações: restaurante@casadamusica.com
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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
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
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 

NEW YORK TIMES



Insurance Brokerage

Employee Benefits and Health 
Management

Personal Lines

Property & Casualty

Financial Lines

A�nity

Risk Consulting

Enterprise Risk Management

Risk Analysis

Loss Control

Business Continuity

Reinsurance 
& Wholesale

mdsinsure.com
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MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS CICLO MDS

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

MECENAS MÚSICA CORAL


