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CasadaMúsicasemportasnemparedesháfestanoPortoCasada
Música
Semportas
nemparedes
Uma década de vida cheia é razãomais que suficiente para
quatro dias inteiros de festa Dentro da casa e fora de portas
sempre em nome da transparência que Koolhas materializou
a Casa daMúsica construiu uma programação para abraçar
todos os públicos E o público sentiu se abraçado

LuísaPinto
Háumamúsica in

fantil deViniciusde
Moraesquefalaque
de uma Casa mui
to engraçada que
não tinhatectonem
tinhanada Por es
tesdias de festaque
tomaram conta da
Casa da Música

em jeito de comemoração dosdez
anos que leva de funcionamento
édifícil não pensar emadaptar a

letra e pensar quemesmo com as
paredesgigantes de betão aquelas
queoempreiteiroqueolhouparao
projecto deRemKoolhas começou
por dizer que eram impossíveisde
construir esta émesmo uma casa
transparente dasque não têmpa
redes é envidraçada Quando foi
chamado a explicar a sempre po
lémicaobra oarquitectoholandês
repetiu várias vezes que não tinha
construídoum edifíciopúblico mas

simumedifícioparaopúblico por is
so trabalhouastransparências paraa
ruaeparadentro paraa salaSuggia
Dezanosdepois essa afirmação faz
aindamais sentido A festa deaniver
sário foi programadapara ser intensa
e diversificada de forma a abraçar
todos os públicos E o que é certo
é que os públicos responderam em
massa emostraramgostarmuito do
abraço que lhes foi estendido
Maria Palmira Martins já estava a

descansar da pequenamaratona
a que se tinha sujeitado para não
perder nadae conhecer tudo quan
do disse ao PÚBLICO que achava o
programa das festas da Casa uma
formamuito simpáticade agradecer
aosportuenses Era quinta feira ao
fim da tarde e ela tinha se apressa
do a deixaro trabalho logo às16h30
para seguir directa para a Rotunda
da Boavista Acompanhada da ami
ga Júlia Granja estava a cumprir o
programa de cima para baixo Já
estivemosna salaRoxaaouvir osDez
PostaisMusicais queos compositores
amigos ofereceram e já estivemos

na salaLaranja aexperimentaruma
brincadeira que nosdeixaconhecer
a música de todos os agrupamentos
residentes Já láesteve Émuito mui
to giro diz entusiasmada Maria
Palmira refere se ao Sonorium um
instrumentovirtual electrónicoque
costuma fazer asdelíciasdosmuitos
que fazemas visitas guiadas à Casa
daMúsica miúdosegraúdos Agora
estava a descansar antes de ir ouvir
o concerto que a Escola de Música
ProfissionaldeEspinho iria dar logo
ali a trêspassos juntoaoBar 2 Tanto
Palmira comoJúlia achavamqueco
nheciam bemoedifício tantas foram
as vezes que ali entraram e tantos
foramos concertos a que assistiram

Sobretudo os da orquestra Gos
tamos muito de ouvir a Sinfónica
revelaMariaPalmira Mas afinal ha
via ainda muitos cantos para desco
brir Acompanharumavisitaguiada
às áreas técnicas teria de ficar para
outro dia isso e assistir ao ensaio
aberto da Orquestra Sinfónica com
oCoro daCasadaMúsica Gostáva
mosmuito mas não podemos ficar

mais tempo Por isso nemfomosver
se conseguíamos arranjar bilhete
Apesar das muitas actividades

que decorreram com entrada livre
como as visitas guiadas e os ensaios
abertos era sempre necessário le
vantar um bilhete Os bilhetes ser
vem para controlar as entradas na
sala também por uma questão de
segurança explica Joana Baptista
assistente de sala na Casa daMúsi
ca desde 2011 depois de também já
ter tido umempregosemelhante na
Fundação de Serralves Estes dias
parecemdemuito trabalhoparanós
mas na verdade sãomuito entusias
mantes Sinto um ambiente muito
semelhante àquele que vivi no Ser
ralves emFesta Émesmo umafesta
Hásempremuita coisaaacontecer
Joanafez estasdeclaraçõesenquanto
encaminhavaosmais atrasadospara
oensaio doAliBabáeas40Canções
um espectáculo inserido na rubrica
Concertospara Todos destinados a
famílias e que aCasadaMúsica pro
grama todos os meses Helena Mar
ques do alto dos seus seis anos foi
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uma dasque gostarammuito doque
viu e ouviu e sorriu comas histórias
do Ali Babá doMustafá e doMusta
fá Sustenido Se era um ensaio a
verdade é queninguémse enganou
Foimuito divertido contou amãe
Carla dizendo estar a aproveitar o
facto de todosestes espectáculoses

tarem acessíveis de forma gratuita
Será porventura o preço dos bi

lhetes que tem afastado a já licen
ciada mas ainda de férias Teresa
Almeidaa frequentar os concertosda
CasadaMúsica MoradoranaGranja
emEspinho até já veio várias vezes
assistir àsmanobrasquealguém está

sempre adesempenhar naquiloque
setornouumskatepark improvisado
no exterior daCasadaMusica Mas
nuncaentrei Osbilhetes são caros
admite fazendo se acompanhar na
estreiapordois amigosdeSantarém
SérgioeMariaAlexandre Apanhar
o aniversário da casa foi uma feliz
coincidência explica Sérgio prepa
rado para as descobertas à entrada
do Bar Suspenso onde pôde colec
cionar fotografias autografadas por
alguns dos artistas mais marcantes
que jápassaram pelospalcosdaCasa
daMúsica
ParaLuísa Oliveira umabrasileira

radicada emAntuérpia não houve
coincidências Todososanos trazos
seus alunos da escola de línguas on
de ministra Portuguêsa fazervisitas
guiadas a Portugal Ao Porto já veio
três vezes e vimos sempre fazer
asvisitas guiadas à CasadaMusica
Essaaconteceu naquarta feira à tar
de masos alunosgostaram tantoque
quiseramvoltarno dia a seguir para
assistir aumensaio abertodaOrques
traBarroca Viemos acorrerdeum

tour na Ribeira antes de voltarmos
para o jantar Mas azar jánãohavia
bilhetes explica sentadanuma das
mesasdo barpanorâmico Osalunos
não pareciam particularmente tris
tes A Casa daMúsica merece mui
tas visitas seguidas disseMargaret
uma dasalunas quemelhor falavam
o português Semaconhecer a tam
bém belga Griet Potteau haveria de
secundar a opinião uns momentos
depois Tinha acabadodeaterrarno
Porto com omarido e a filha para
um fim de semana prolongado E a
Casa daMúsica foi o primeiro sítio a
que se dirigiu mal deixou as malas
no hotel Vimos na televisão belga
que havia uma festa aqui na Casa E
achámos que era umbomsítio para
começar afirmou admitindo que
ainda tinha visto pouco mas que o
marido engenheiro civil já se tinha
espantadomuito
Em qualquer esquina escadaria

cadeira miradouro ou bar haveria
de ser possível encontrar alguém a
apreciar um espaço uma música
um detalhe uma instalação visu

al ou sonora Semmultidões nem
sobressaltos noprimeiro diapassa
ram pela Casa cerca de quatro mil
pessoas Portugueses e estrangei
ros portuenses ou nem por isso
repetentes e estreantes novos e
velhos
O objectivo era revelar o que é

o dia a dia da Casa e de quem ne
la trabalha Sem paredes só com
transparências E isso é que é um
ambiente de festa disse Jorge
Prendas responsável pelo Servi
ço Educativo aquele que mais se
tem empenhado emlevaras várias
formas de música aos públicos da
cidade A Orquestra Som de Rua
que integramúsicosprofissionais e
membros de instituições solidárias
da cidade que apoiam por exem
plo os sem abrigo tem estado no
terreno desde Outubro de 2009
Amanhã vai estar com elenco re
forçado o guitarrista Peixe ou o
baixista Tiago Oliveira a mostrar
que a música mora em todas as
casas Mesmo nas de que falava
Vinicius

Lilianaéamaisjovemdacasa

ARotunda da Boavista semCasa daMúsica é umcenário do qual Liliana
Marinho não temmemória

Tinha 12 anos quando a 15 de
Abril de 2005 oedifício abriu as
portas ao público e por essa
altura estava longe de imaginar
que o futuroprofissional
passaria por ali Uma década
depois é amais jovemdos 192
trabalhadores do centro cultural
Liliana começou cedo a

frequentar aCasa daMúsica
CdM Fazia parte da banda
da terrinha e as viagens ao
Porto para ver espectáculos
que dificilmente chegavama
Amarante eram frequentes
Jámais tarde estudante
de Jornalismo e Ciências da
Comunicação naUniversidade
doPorto lembra se de passar
em frente ao edifício e sonhar
Olhava e pensava que gostava
mesmode trabalhar lá umdia

Aporta abriu se em2014
comumestágio curricular no
departamento de assessoria
Liliana Marinho deu nas vistas e
entre os colegas de faculdade
ficou conhecida como amelhor
estagiária domundo depois
de um elogio rasgadofeito no
Facebook pela pessoa que a
orientava Brincavamcomigo
por causa disso recorda Liliana
O louvor foipara o trabalho

comoassessora Mas esta
tarefa não se desliga damúsica
acredita O factode estudar
Música obviamente ajuda
menomeu trabalho Aos dez
anos Liliana já tocava flauta

transversal e pelos 14 entrou
noConservatório de Lousada
Este ano completa o8 ºgrau
de ensino noConservatório
doPorto Às vezes sentia
me culpada porque adorava
estudarMúsica mas pensava
no investimento que osmeus
pais faziame achava que talvez
não valesse a pena em termos
profissionais Quando vim fazer o
estágio esse pesodesapareceu
Tudovaleu a pena
Hoje faz parte da diminuta

equipa de 16 trabalhadores
commenos de30 anos com
lugar naCdM Asminhas
funções passampor gerir o site
e redes sociais mas também
escrever os programas de sala
Para a jovemde 22 anos há

umantes e umdepois da CdM
nopanoramamusicale cultural
português Pensar o Portosem
a Casa daMúsica é triste Sem
Casa daMúsica semSerralves
semmuseus Acho que
ficaríamos infinitamente mais
pobres considera

A adesãoda geraçãodeLiliana
Marinhoa estruturas comoesta
ainda está longe Acho que
vemcá gente nova Mas é ainda
umpúblicomuito específico
lamenta
Umamaior aposta no ensino

musical seriamuito importante
para desbravar caminho
considera Paramim éóbvio
por que é que tenhode ir a
umconcerto São lavagens
espirituais
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