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APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

É tempo de esperança. De celebrar a renovação da natureza e o ciclo da vida, a juventude e os 
seus ideais, os rituais de iniciação. E a música, sempre.
Os cem anos da célebre e escandalosa estreia da Sagração da Primavera, de Igor Stravinski, 
dão o mote a vários concertos que consagram novos valores da música brasileira e talentos 
emergentes do jazz europeu. É a Consagração da Primavera que entre os dias 3 e 12 de Maio 
domina a programação da Casa da Música, antecipando uma outra celebração muito especial 
para os melómanos do Porto. O 100º aniversário da pianista Helena Sá e Costa é pretexto para 
ouvir o Concerto para 4 pianos de Bach, um recital do mítico Grigori Sokolov com Improvisos de 
Schubert e a Hammerklavier de Beethoven, para além de um tour de force de 100 jovens pianistas.
As séries dos agrupamentos residentes estão marcadas pelo virtuosismo de Hakan 
Hardenberger, que desafia os limites expressivos do trompete na companhia da Orquestra 
Sinfónica, e da escrita do compositor britânico Brian Ferneyhough, que escreveu Finis Terrae em 
resposta a uma encomenda conjunta da Casa da Música para o Remix Ensemble e o ensemble 
vocal Exaudi. Nos concertos comentados é a Sinfonia nº 9 de Bruckner que mostra a orquestra 
sinfónica em todo o seu esplendor. A Sala 2 reserva-nos o privilégio de escutar a mélodie francesa 
e o lied alemão nas vozes de João Sebastião e Leonor Melo, de explorar as sonoridades do 
quarteto de saxofones QuadQuartet e de ouvir o fado personificado em Carla Pires, uma figura 
em ascensão na música portuguesa.
O serviço educativo desdobra-se, como sempre, em múltiplas actividades e faz subir ao palco 
da Sala Suggia o Grupo de Reclusas do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo num 
espectáculo que reinventa a Sagração da Primavera com novos rituais musicais.

A time for hope. A time for celebrating the renewal of nature and cycles of life, for rejoicing in initiation 
rites and the ideals of youth. A time, as always, for music.
The upcoming centenary of the celebrated, and somewhat scandalous, premiere of Igor Stravinsky’s 
The Rite of Spring will be setting the theme for several concerts showcasing new forces in Brazilian 
music and emerging European jazz talents. The Rite of Spring will be dictating Casa da Música 
programming between the 3rd and 12th of May, as a preamble to another important celebration for 
Porto music lovers. The centenary of Helena Sá e Costa will be providing us with ample justification 
for the presentation of Bach’s Concerto for Four Pianos and for a very special recital by the legendary 
Grigory Sokolov, which will include Schubert’s Impromptus and Beethoven's Hammerklavier, as well as 
a tour de force featuring over 100 pianists. The resident groups’ series will be marked by the brilliance 
of Hakan Hardenberg, challenging the trumpet’s limits of expression in the company of Orquestra 
Sinfónica, and by British composer Brian Ferneyhough, who has composed Finis Terrae as part of a joint 
commission by Casa da Música for Remix Ensemble and the Exaudi vocal ensemble. In this month’s 
commented concerts, Bruckner’s Symphony No. 9 will be revealing the full splendour of the symphonic 
orchestra. Sala 2 will be offering up a privileged opportunity to listen to French mélodie and German 
lied, through the voices of João Sebastião e Leonor Melo, as well as an exploration of the sounds of 
the saxophone by QuadQuartet and a chance to hear Fado personified in Carla Pires, a rising star in 
Portuguese music. The educational service will, as usual, be lending itself to a multitude of activities, 
including the staging, in Sala Suggia, of a reinvention of The Rite of Spring, making use of new musical 
rituals and put on by inmates from the Santa Cruz do Bispo Prison Facility.
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Using the pretext of the centenary of the 
first performance of The Rite of Spring by 
Igor Stravinsky allows us to celebrate a 
new mini-festival dedicated to youthful 
values and emerging talents in a variety 
of musical genres. In 2013 the series 
starts with a symphony concert, followed 
by two other components on successive 
weekends, the first dedicated to New 
Voices of Brazil and a second called Spring 
ON!, focused on exploring where Jazz 
meets Rock and World music. During the 
evenings of Friday and Saturday, Spring 
ON! is extended to Bar Casa da Música, 
broadening the familiarity of the audience 
with the musicians and encouraging jam 
sessions in after hours, to which a resident 
quartet is invited.

a valores emergentes do jazz e 
cruzamentos com rock e world. 
Nas noites de Sexta e Sábado 
o Spring ON! estende-se ao Bar 
Casa da Música, prolongando 
o convívio do público com os 
músicos e estimulando as jam 
sessions em after hours, para as 
quais é convidado um quarteto 
residente.

CONSAGRAÇÃO 
DA PRIMAVERA
03 - 12 MAI
ASSINATURA (3 CONCERTOS À ESCOLHA) € 25

A pretexto do centenário da estreia de 
um dos expoentes da música e cultura 
ocidentais, a Sagração da Primavera de Igor 
Stravinski, pretende-se celebrar os valores 
da juventude e dos talentos emergentes 
em vários géneros musicais. A primeira 
edição deste novo ciclo temático tem 
início com um concerto sinfónico, ao 
qual se seguem dois módulos nos fins-
-de-semana subsequentes, o primeiro 
consagrado às Novas Vozes do Brasil e um 
segundo denominado Spring ON!, dedicado 

CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA
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CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA

03 SEX/FRI
NOVAS VOZES DO BRASIL 
21:00 SALA 2
-
€ 11 | AMIGO € 8,25  

JANTAR+CONCERTO € 27

Verônica Ferriani lançou em 2009 o seu álbum de 
estreia homónimo. A par de composições inéditas, 
nele surge uma selecção de pérolas escondidas 
de compositores como Gonzaguinha, Marcos 
Valle, João Donato e Paulinho da Viola, em versões 
renovadas e contemporâneas. No mesmo ano lançou 
o premiado Sobre Palavras, em parceria com Chico 
Saraiva, compositor e guitarrista que a lançou. A forte 
personalidade e a graciosidade da voz de Verônica têm-
-lhe permitido dividir o palco com artistas como Beth 
Carvalho, Ivan Lins, Spokfrevo Orquestra e Toquinho.
Anelis Assumpção canta samba, reggae, afrobeat 
ou hip hop com o mesmo à-vontade e balanço 
contagiante. Mas a sua inspiração transborda 
também nas canções mais intimistas, revelando uma 
naturalidade que está para além de rótulos e estilos. O 
álbum Sou Suspeita Estou Sujeita Não Sou Santa surgiu 
em 2011 e é um verdadeiro afago de composições 
envoltas em arranjos luxuriantes. Uma estreia 
impressionante da filha do músico Itamar Assumpção, 
figura-chave da Vanguarda Paulista.

Verônica Ferriani launched an album bearing her 
name in 2009. Along with previously unpublished 
compositions, the album contains a selection of hidden 
gems from composers such as Gonzaguinha, Marcos 
Valle, João Donato and Paulinho da Viola in refreshed, 
updated versions. In the same year she published 
her celebrated Sobre Palavras in partnership with the 
composer and guitarist Chico Saraiva. With her strong 
personality and graceful voice she has shared the stage 
with other artists, including Beth Carvalho, Ivan Lins, 
Spokfrevo Orquestra and Toquinho.
Anelis Assumpção sings samba, reggae, afrobeat and 
hip hop with the same ease and catchy style.  But her 
inspiration leads to more intimate songs, which display 
a naturalness that defy labels. Her album Sou Suspeita 
Estou Sujeita Não Sou Santa appeared in 2011 and is 
a touching offering of songs wrapped in luxurious 
arrangements. An impressive debut from the daughter 
of the musician Itamar Assumpção, a key figure 
in ‘Vanguarda Paulista’, the São Paulo avant-garde 
movement.

VERônIcA FERRIAnI
AnElIs AssuMPção

NOVAS 
VOZES 
DO BRASIL

VERôNIcA FERRIANI

ANELIS ASSumpçãO

GISELE DE SANtI

pEDRO mIRANDA

LuI cOImBRA

mARIENE DE cAStRO
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MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

04 SÁB/SAT
SINFóNICA FORA DE SÉRIE
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 11 | AMIGO € 8,25

JANTAR+CONCERTO € 27

1ª PARTE 
GRuPo DE REclusAs Do EsTABElEcIMEnTo 
PRIsIonAl DE sAnTA cRuZ Do BIsPo
VIII Curso de Formação de Animadores 
Musicais
sam Mason e Tim steiner direcção artística
criação colectiva Re-Rite

2ª PARTE 
oRQuEsTRA sInFÓnIcA 
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA
Jean-Michael lavoie direcção musical

césar Franck Les Éolides
Igor stravinski A Sagração da Primavera

A Sagração da Primavera inspira um 
espectáculo em que a obra de Stravinski se 
mistura com canções inéditas. No último 
acto de um projecto do Curso de Formação 
de Animadores Musicais, 24 formandos e 
26 reclusas do Estabelecimento Prisional 
Especial de Santa Cruz do Bispo celebram, 
reinterpretando melodias tradicionais 
portuguesas, a sua Primavera no território 
livre da música.
Um poema de Leconte de Lisle saúda a 
Primavera e dá início à 2ª parte do concerto, 
pela Orquestra Sinfónica, com uma obra de 
César Franck, antes de ouvirmos a célebre 
Sagração da Primavera no seu 100º aniversário.

The Rite of Spring inspires a programme in 
which Stravinsky’s masterpiece is heard 
together with some original compositions.  
In the first part of this concert – the final 
part of a project within the Training 
Course for Music Workshop Leaders – 
a group of inmates from the Santa Cruz 
do Bispo Special Prison sing about their 
spring in the free land of music.
Based on a poem by Leconte de Lisle 
which welcomes spring, the symphony 
orchestra plays a short work by César 
Franck, following which we hear the 
famous Rite of Spring being performed in 
its 100th anniversary year.   

oRQuEsTRA sInFÓnIcA  
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA

CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA

SAGRAçãO 
DA pRImAVERA
IGOR StRAVINSKI

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVOAPOIO INSTITUCIONAL
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04 SÁB/SAT
NOVAS VOZES DO BRASIL
21:00 SALA 2
-

€ 11 | € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

GIsElE DE sAnTI
PEDRo MIRAnDA
Revelação e intérprete do ano nos Prémios 
Açorianos de Música 2010 (Porto Alegre), 
Gisele de Santi é uma cantora e compositora 
que espalha delicadeza em cada linha 
melódica. O seu primeiro disco, preenchido 
com composições próprias, revela uma 
sofisticação rara com a qual reconstrói estilos 
como bossa nova, samba-rock, jazz, blues e 
chamamé.
A carreira a solo de Pedro Miranda disparou 
com o álbum Pimenteira, de 2009, considerado 
um dos melhores do ano pela crítica e 
recomendado por Caetano Veloso: “Há muito 
tempo que não ouço um disco inteiro com 
tanto entusiasmo no coração”. Antes disso, 
Miranda envolveu-se intensamente em grupos 
de celebração do samba, sobretudo o Grupo 
Semente e o Cordão do Boitatá. Uma grande 
voz e um dos talentos da nova geração de 
sambistas cariocas.

Performer and interpreter of the year in the 
Prémios Açorianos de Música 2010 (Porto 
Alegre, Brazil), Gisele de Santi is a singer and 
composer who displays exquisiteness with each 
melodic line. Her first album, filled with her 
own compositions, reveals a rare sophistication 
in refashioning styles as diverse as bossa nova, 
samba-rock, jazz, blues and chamamé.
The solo career of Pedro Miranda took off with 
the album Pimenteira in 2009, considered by 
critics to be amongst the best of that year, and 
recommended by Caetano Veloso: “It’s been 
a long time since I listened to a whole record 
with so much heartfelt enthusiasm.” Before this 
Miranda had been closely involved with groups 
in a decade long celebration of samba, especially 
with Grupo Semente and Cordão do Boitatá.  A 
great voice and one of the finest talents of a new 
generation of samba players from Rio.

05 DOM/SUN
NOVAS VOZES DO BRASIL 
21:00 SALA 2
-

€ 11 | AMIGO € 8,25

luI coIMBRA
MARIEnE DE cAsTRo
Lui Coimbra é cantor e violoncelista, compositor 
e arranjador. O seu trabalho traduz a busca 
por uma MPB étnica, que absorve influências 
mas mantém raízes firmes no solo brasileiro. 
Tem colaborado com gigantes como Naná 
Vasconcelos, Ney Matogrosso, Zizi Possi, Zeca 
Baleiro, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e 
muitos outros. No seu disco de estreia, Ouro e 
Sol, alterna visitas ao folclore com as tendências 
contemporâneas e divide com Zeca Baleiro uma 
versão amplamente divulgada de Fields of Gold 
de Sting.
O samba da Bahia está mais perto das raízes 
africanas, impregnado de fé com aromas de 
candomblé. É essa a origem de Mariene de 
Castro, cantora de voz serena e possante que em 
2004 gravou o seu primeiro CD, o premiado Abre 
Caminho. Apoiada por Beth Carvalho, tornou-se 
uma voz incontornável da nova geração do 
samba e editou em 2012 o álbum Tabaroinha.

Lui Coimbra is a singer and cellist, composer 
and arranger.  His work is a search for an ethnical 
Brazilian Popular Music, which absorbs influences 
but keeps its roots firmly in Brazilian soil. He has 
collaborated with giants such as Naná Vasconcelos, 
Ney Matogrosso, Zizi Possi, Zeca Baleiro, Geraldo 
Azevedo, Elba Ramalho and others. In his debut 
album, Ouro e Sol, he alternates ideas from the folk 
tradition with contemporary trends and shares with 
Zeca Baleiro a widely publicised version of Sting’s 
Fields of Gold.
Samba from Bahia is closest to its African roots, shot 
through with faith and laced with candomblé. This is 
the starting place of Mariene de Castro, a singer with 
a quiet but powerful voice who, in 2004, recorded her 
first CD, the award winning Abre Caminho. Supported 
by Beth Carvalho, hers has become a compelling 
voice of the new generation of samba singers. She cut 
her album Tabaroinha in 2012.

CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA

07 TER/TUE
MÚSICA DE CÂMARA
19:30 SALA 2
-

€ 8 | AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 24

cAnTo E PIAno
João sebastião tenor
leonor Melo soprano
Jonathan Ayerst piano

Hugo Wolf Italienisches Liederbuch
Henri Duparc Mélodies
Gabriel Fauré Puisqu’ici-bas toute âme; 
Tarentelle
Robert schumann Liebhabers Ständchen; 
Familien Gemälde

Os principais géneros da canção francesa e 
alemã num recital onde marcam presença vozes 
portuguesas da actualidade. Senhor de uma 
carreira internacional do domínio da música 
antiga, o tenor João Sebastião tem actuado 
com os mais consagrados ensembles vocais 
da Europa e participado em gravações sob 
a direcção de aclamados maestros. A jovem 
soprano Leonor Melo é presença assídua nos 
principais agrupamentos vocais portugueses. 
São acompanhados por Jonathan Ayerst, pianista 
do Remix Ensemble cuja experiência na direcção 
de grupos vocais alcançou já o reconhecimento 
internacional.

The principal genres of French and German 
song are present in a recital given by Portuguese 
voices. With an international reputation in the 
field of Early Music, the tenor João Sebastião has 
performed with some of the most celebrated vocal 
ensembles in Europe and participated in recordings 
under the direction of acclaimed conductors. 
The young soprano Leonor Melo has been 
a regular presence in the main Portuguese 
vocal groups. They are accompanied by 
Jonathan Ayerst, the pianist with Remix 
Ensemble, who has also achieved international 
recognition through directing vocal groups.
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CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA

10 SEX/FRI
CICLO JAZZ SONAE
SPRING ON! 
21:00 SALA 2
-
€ 11 | AMIGO € 8,25

JuJu (AUS) 
ŽIGA MuRko (ESLOVÉNIA)
AP QuInTETo (PORTUGAL)

Nas suas composições e improvisações, a 
violetista Judith Reiter e a saxofonista Julia 
Schreitl não se limitam aos sons tradicionais 
dos seus instrumentos, usando também a voz, 
os assobios, vários instrumentos de sopro e uma 
gama alargada de técnicas contemporâneas. 
Com um primeiro CD editado em 2012, Short 
Stories, o projecto JuJu representa o jazz 
austríaco contemporâneo no programa “New 
Austrian Sound of Music”, em 2012-13.
Nos seus projectos, Žiga Murko procura dissolver 
as fronteiras da música improvisada. A solo, 
explora os efeitos electrónicos com grooves 
de dança e ritmos urbanos, trabalhando 
com elementos do jazz moderno e da música 
tradicional dos Balcãs.
Foi há quatro anos que o guitarrista portuense 
António Pedro Neves (AP) começou a idealizar 
o projecto AP Quinteto. Os cinco músicos 
procuraram desde cedo criar uma sonoridade de 
banda e não apenas de um grupo de pessoas que 
se junta para tocar. O resultado saiu em forma de 
disco, intitulado 6e5, e foi editado em 2012.

In their own compositions and improvisations, 
Judith Reiter (viola) and Julia Schreitl (sax) go 
beyond the traditional sound of their instruments, 
by means of singing, whistling, using different 
types of woodwind instruments and a whole range 
of contemporary playing techniques. Their debut 
CD Short Stories was released in 2012. Furthermore, 
JuJu was selected for the “New Austrian Sound of 
Music” in the Jazz category for the years 2012 and 
2013. In his projects, Žiga Murko seeks to dissolve 
the frontiers of improvised music. Solo, he explores 
electronic effects with dance grooves and urban 
rhythms, working with elements of modern jazz and 
traditional Balkan music.
It has been four years since António Pedro Neves, 
the Porto born guitarist, began to plan the AP 
Quinteto project. The five musicians have sought 
from the beginning to create their own unique 
sound, not just the sound of people who happen to 
play together. The outcome has resulted in a disc, 
entitled 6e5, which was produced in 2012.

MECENAS CICLO JAZZ

CONSGRAÇÃO DA PRIMAVERA

SpRING ON!
JuJu

ŽIGA muRKO

Ap QuINtEtO

JEFF DAVIS tRIO

mAXImE BENDER 4tEt

BuSHmAN'S REVENGE

pHD

REIS/DEmutH/WILtGEN tRIO

mOSKuS

cONcERtOS SEGuIDOS 
DE JAm SESSION 
NO BAR cASA DA múSIcA
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11 SÁB/SAT
DESCOBERTAS SINFóNICAS
18:00 SALA SUGGIA
-

€ 17 | AMIGO € 12,75 

JANTAR+CONCERTO € 32

-

PORTRAIT LUCA FRANCESCONI III

É um anúncio de tempestade, do célebre 
bailado de Beethoven sobre as Criaturas 
de Prometeu, que serve de prelúdio 
a uma das peças mais difíceis jamais 
escritas para trompete, Hard Pace. Por 
vezes, é intenção dos compositores lançar 
desafios. São reptos aos intérpretes para 
ultrapassarem novas barreiras técnicas 
e expressivas, para excederem os seus 
limites. E são também uma provocação 
ao público para que experimente novas 
sensações. Com a música de Lutosławski, 
ficamos com uma grande homenagem do 
compositor polaco ao folclore do seu país, 
naquela que é uma das partituras mais 
populares do seu catálogo.

The announcement of a storm from the 
famous ballet by Beethoven on the Creatures 
of Prometheus, serves as an introduction 
to one of the most difficult solo parts ever 
written for trumpet, Hard Pace. At times, 
it is the intention of composers to create 
challenges. They are challenges to the players 
to overcome new technical and expressive 
barriers, to exceed their limits. And they are 
equally a challenge to the audience to rise to 
meet new experiences. 
With the music of Lutoslawski, we witness a 
great tribute by the Polish composer to the 
folklore tradition of his country, in a work 
that has become one of his most popular.

oRQuEsTRA sInFÓnIcA  
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA
DESAFIOS VIRTUOSOS

Baldur Brönnimann direcção musical
Håkan Hardenberger* trompete

l. van Beethoven Abertura e Tempestade de As Criaturas 
de Prometeu
luca Francesconi Hard Pace, para trompete e orquestra
Witold lutosławski Concerto para orquestra

* mAStERcLASS DE tROmpEtE cOm HÅKAN HARDENBERGER (VER páGINA 33)
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11 SÁB/SAT
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA 2
SPRING ON! 
-

€ 11 | AMIGO € 8,25 | JANTAR+CONCERTO € 27

JEFF DAVIs TRIo (PT)

MAxIME BEnDER 4TET (LUX)

BusHMAn’s REVEnGE (NOR)

Formado em 2010, o trio do vibrafonista Jeff Davis 
conta com a colaboração de Damien Cabaud no 
contrabaixo e Marcos Cavaleiro na bateria. O repertório 
inclui originais de Davis, bem como arranjos de 
standards. Com novo disco gravado em 2012, o 
trio explora sonoridades influenciadas pelos trios 
pianísticos de Bill Evans, Keith Jarrett e Brad Mehldau, 
entre outros.
O Maxime Bender 4tet abandona as clássicas 
estruturas harmónicas e rítmicas, privilegiando a 
composição espontânea e a comunicação directa entre 
os músicos. Em 2011 editou o álbum Follow The Eye, 
onde a música se desenvolve sob o legado do free jazz.
Bushman’s Revenge é um power trio (guitarra, baixo 
e bateria) que mistura hard rock, metal e free jazz 
como poucos julgavam ser possível. Com cinco álbuns 
editados e dez anos de palco, no seu repertório pode 
ouvir-se a herança blues de Hendrix e Cream, temperada 
com o impulso rock e um instinto improvisador. Esta 
receita ouve-se nos recentes A Little Bit Of Big Bonanza e 
Never Mind The Botox, ambos de 2012.

Formed in 2010, the trio of the vibraphonist Jeff Davis has 
Damien Cabaud on double bass and Marcos Cavaleiro on 
drums. Their repertoire consists of original compositions 
by Davis as well as arrangements of standards.  With a 
new CD recorded in 2012, the trio explores the influential 
sonorities of the piano trios by Bill Evans, Keith Jarrett and 
Brad Mehldau, among others.
The Maxime Bender Quartet has abandoned classic 
harmonic and rhythmic structures, returning to 
spontaneous composition which relies on direct 
communication between the players. In 2011 they 
published the album Follow The Eye, where music develops 

under the legacy of free jazz.
Bushman’s Revenge is a power trio (guitar, bass and 
drums) which mixes hard rock, metal and free jazz 
with components which few thought possible. With 
five published albums and ten years on the stage, their 
repertoire includes an inheritance of the blues of Hendrix 
and Cream, tempered with impulsive rock and an instinct 
for improvisation. This recipe can be heard in their recent 
A Little Bit Of Big Bonanza and Never Mind The Botox, both 
from 2012.

12 DOM/SUN
CICLO JAZZ SONAE
21:00 SALA 2
SPRING ON!
-

€ 11 | AMIGO € 8,25  

PHD (BE)

REIs/DEMuTH/WIlTGEn TRIo (LUX)
Moskus (NOR)

Com duas guitarras, trombone, contrabaixo e bateria, 
a banda belga Phd retoma a abordagem de um Paul 
Motian ou um Bill Frisell, mas também o som de Jacob 
Bro ou Sigur Rós. A simplicidade melódica marca um 
repertório que engloba composições originais e arranjos 
de música clássica ou litúrgica, entre outros géneros.
Formado em 1998, o trio de Michel Reis (piano), 
Marc Demuth (contrabaixo) e Paul Wiltgen (bateria) 
actuou no Luxemburgo até 2003. O reencontro deu-se 
mais recentemente e o trio revela-se um projecto 
verdadeiramente colectivo, em que todos contribuem 
com composições para um jazz moderno com 
influência da música popular e do formato canção. 
Moskus foi a primeira banda de jazz a ganhar o Prémio 
Artista Estreante da editora Grappa, o que resultou 
no primeiro álbum, Salmesykkel (2012). O trio de Anja 
Lauvdal (piano), Fredrik Luhr Dietrichson (contrabaixo) 
e Hans Hulbækmo (bateria) tem raízes no jazz de 
câmara, mas deixa-se moldar pelas mais variadas 
influências, alternando improviso e composição.

With two guitars, trombone, double bass and drums, Phd 
not only incorporates the approach of a Paul Motian or a 
Bill Frisell, but the sound of Jacob Bro or Sigur Rós as well.  
Melodic simplicity is an important factor in the repertoire 
which includes original compositions and arrangements of 
classical or liturgical music, among a variety of genres. 
Formed in 1998, the trio of Michael Reis (piano), Marc 
Demuth (double bass) and Paul Wiltgen (drums) played 
in Luxemburg until 2003 and joined forces again fairly 
recently. It's a truly collective project in which all members 
contribute with compositions. They play modern jazz 
influenced by popular music and the song format.
Moskus was the first jazz band to win the Debut Artist 
Award from the Norwegian label Grappa, resulting in their 
first album, Salmesykkel (2012). The trio of Anja Lauvdal 
(piano), Fredrik Luhr Dietrichson (double bass) and Hans 
Hulbækmo (drums) has its roots in chamber jazz, but is 
also shaped by a variety of influences, alternating free 
improvisation with composed material.
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14 TER/TUE
19:30 SALA 2
MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | AMIGO € 6 

JANTAR+CONCERTO € 24

16 QUI/THU
21:30 SALA 2
-
€ 10 | AMIGO € 7,5

JANTAR+CONCERTO € 27

Fundado em 2004, o QuadQuartet 
tem-se destacado pela procura de novos 
repertórios para quarteto de saxofones, 
sem receio de caminhar por entre o 
desconhecido musical. Desta vez, porém, 
foca-se num programa integralmente 
dedicado a obras-primas do repertório 
para a formação, todas elas escritas na 
segunda metade do século XX. Esta será 
ainda uma das raras oportunidades para 
ouvir a única incursão do compositor 
grego Iannis Xenakis nas sonoridades do 
saxofone, com a obra XAS.

Created in 2004, the QuadQuartet has 
distinguished itself by seeking new works for 
saxophone quartet, fearless of unexplored 
territory. On this occasion, however, they 
focus on a programme dedicated entirely to 
masterpieces of the repertoire, all of them 
written in the second half of the twentieth 
century. There will be a rare opportunity 
to hear the unique incursion into the 
sonorities of the saxophone by the Greek 
composer Iannis Xenakis with his work XAS.

QuADQuARTET
João Figueiredo saxofone soprano
Fernando Ramos saxofone alto
Henrique Portovedo saxofone tenor
Romeu costa saxofone barítono

Alfred Désenclos Quatuor pour saxofones
Iannis xenakis XAS
Fuminori Tanada Mysterious Morning II for saxophone 
quartet
Ida Gotkovsky Quatuor de saxofones

sAMuEl ÚRIA

Nascido no decote da nação, entre o Caramulo e 
a Estrela, Samuel Úria leva para os palcos o blues 
do Delta do Dão. O “trovador de patilhas”, como é 
frequentemente intitulado, conquistou notoriedade 
a partir de 2008, altura em que se deu a conhecer 
acompanhado apenas pela guitarra acústica. Depois 
dos promissores Em Bruto (EP, 2008), Nem Lhe Tocava 
(2009) e A Descondecoração de Samuel Úria (2010), 
publicou recentemente O Grande Medo do Pequeno 
Mundo, que conta com as participações de nomes 
como Manel Cruz, Márcia, António Zambujo ou Miguel 
Araújo. É este álbum que o traz à Casa da Música, 
agora no formato de banda, num concerto em que não 

faltarão também temas incontornáveis 
como “Teimoso”, “Não Arrastes O Meu 
Caixão” ou “Barbarella e Barba Rala”.

Born deep in the nation’s bosom, 
between the Caramulo and Estrela 
mountain ranges, Samuel Úria brings 
his unique brand of Dão blues to our 
stage. The sideburned troubadour, as he 
is often called, first gained notoriety in 
2008, making a name for himself in the 
company of his trusty acoustic guitar. 
Following-up on the nascent promise of 
Em Bruto (EP, 2008), Nem Lhe Tocava (2009) 
and A Descondecoração de Samuel Úria 
(2010), his latest work, O Grande Medo do 
Pequeno Mundo, features contributions 
from artists such as Manel Cruz, Márcia, 
António Zambujo and Miguel Araújo. He’ll 
be showcasing the new album at Casa da 
Música in full-band format, in a concert 
which will no doubt feature favourites 
such as “Teimoso”, “Não Arrastes O Meu 
Caixão” and “Barbarella e Barba Rala”.
 
PROMOTOR: VACHIER & ASSOCIADOS
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Porto born Helena Sá e Costa (1913-2006) 
was a concert pianist and teacher with an 
international reputation. She played in the 
most prestigious stages of Europe, as well 
as taking part in tours across Africa and 
America. As an educator, she left her mark 
on various generations of pianists. She left 
a legacy of important recordings. As a way 
of celebrating the centenary of her birth, 
Casa da Música presents the Concerto for 
4 pianos by Bach – an emblematic work of 
her career –, 100 young keyboard players 
in a real musical marathon and a recital by 
the acclaimed pianist Grigori Sokolov.

100 ANOS
HELENA 
SÁ E COSTA
03 - 12 MAI

Helena Sá e Costa (1913-2006), natural 
do Porto, foi uma pianista, concertista e 
professora com reputadíssima carreira 
internacional em todos estes domínios. 
Apresentou-se por diversas vezes nos 
grandes palcos da Europa, bem como em 
digressões pelos continentes africano e 
americano. Enquanto pedagoga, marcou 
várias gerações de pianistas. Deixou um 
importante legado de gravações.
Como forma de celebrar o centenário 
do seu nascimento, a Casa da Música 
apresenta o Concerto para 4 pianos de Bach 
(obra emblemática da sua carreira), 100 
jovens teclistas numa verdadeira maratona 
musical e um recital do aclamado pianista 
Grigori Sokolov.

20 21



oRQuEsTRA sInFÓnIcA  
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA
MÚSICA PARA HELENA SÁ E COSTA

christoph könig direcção musical e piano
João xavier, nuno Ventura de sousa e Vasco Dantas 
Rocha pianos

José Vianna da Motta Abertura “Inês de Castro”
J.s. Bach Concerto para quatro teclados e orquestra
Anton Bruckner Sinfonia nº 9

17 SEX/FRI
SINFóNICA CLÁSSICA AxA
21:00 SALA SUGGIA
-
€ 17 | AMIGO € 12,75 | JANTAR+CONCERTO € 32

-

20:15 CIBERMÚSICA:

PALESTRA PRÉ-CONCERTO POR RuI PEREIRA

Em 1954, a pianista portuense Helena Sá e Costa teve um dos 
momentos mais emblemáticos da sua carreira, interpretando 
os concertos para 2, 3 e 4 pianos de Bach. Como forma de 
celebrar o seu legado artístico e pedagógico por ocasião do 
centenário do seu nascimento, o maestro Christoph König 
junta-se a três jovens pianistas para interpretarem o mítico 
Concerto para 4 pianos, dirigindo depois a grandiosa Sinfonia 
incompleta de Bruckner. Uma obra de Vianna da Motta, 
professor de Helena Sá e Costa, completa a celebração.

In 1954, the  pianist Helena Sá e Costa, who was born in Porto, 
experienced one of the most memorable moments of her career, 
performing the concertos for 2, 3 and 4 pianos by Bach.  As a way of 
celebrating her legacy as a performer and teacher on the occasion 
of the centenary of her birth, Christoph König joins 3 young 
pianists to play the legendary Concerto for 4 pianos.  Afterwards he 
will conduct Bruckner’s great unfinished Ninth Symphony.
A work by Vianna da Motta, Helena Sá e Costa’s teacher, completes 
the celebration.

100 ANOS.HELENA SÁ E COSTA

Num programa feito de obras-primas do século 
XX e onde figura um dos clássicos de Schönberg, 
a Suite op.29, e a obra de extrema originalidade, 
escrita para harpa, tam-tam e contrabaixo 
de Giacinto Scelsi, merece amplo destaque a 
estreia na Casa da Música do agrupamento vocal 
londrino Exaudi. Aclamado num repertório que 
se estende da música antiga à actualidade, este 
ensemble tem dado a conhecer diversas estreias 
mundiais e detém uma discografia aclamada 
pela crítica da especialidade. Apresentam em 
estreia nacional Finis Terrae, obra onde Brian 
Ferneyhough perpetua as densas texturas dos 
polifonistas ingleses do Renascimento, da Ars 
Nova de Guillaume de Machaut, bem como a 
complexidade rítmica da Ars Subtilior.

In a programme comprised of masterpieces 
from the twentieth century - which feature one of 
Schoenberg’s classics, Suite op.29, and a work of 
extreme originality by Giacinto Scelsi written for 
harp, tam-tam and double bass - the Casa da Música 
debut of the London vocal group Exaudi deserves 
attention.  Acclaimed in a repertoire which extends 
from Early Music to the present day, this ensemble 
has given various world premieres and has a 
discography commended by specialist critics.  They 
present the Portuguese premiere of Finis Terrae, 
a work in which Brian Ferneyhough celebrates 
the dense textures of the English polyphonists of 
the Renaissance, the Ars Nova by Guillaume de 
Machaut as well as the rhythmic complexity of Ars 
Subtilior.

18 SÁB/SAT
21:00 SALA SUGGIA
-
€ 11 | AMIGO € 8,25  

JANTAR+CONCERTO € 27

REMIx EnsEMBlE 
cAsA DA MÚsIcA
ExAuDI EnsEMBlE VocAl
FINIS TERRAE

Peter Rundel direcção musical

Igor c. silva You Should Be Blind to Watch TV 
(estreia mundial; encomenda da SONAE) 
Bruno Maderna Serenata nº 2
Arnold schönberg Suite op.29
Giacinto scelsi Okanagon
Brian Ferneyhough Finis Terrae, para ensemble e vozes
(estreia em Portugal, encomenda da Casa da Música, 
Festival d’Automne e musikFabrik)

22 23



19 DOM/SUN
11:30, 15:00 E 17:00 SALA 2
SERVIÇO EDUCATIVO | PRIMEIROS CONCERTOS
-
€ 10 (CRIANÇA + ADULTO) | € 7,5 (2º ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 

ANOS)

AlGoDão DocE
Factor E!

Plim… Vamos entrar num mundo musical sem pontas 
afiadas, macio e feito de cristais de açúcar. Cores 
suaves e aromas de rebuçado criam o ambiente de 
sonho pedido por melodias delicadas. Usando todos 
os sentidos, descobrimos onde estamos: no meio de 
algodão doce!

Plim… Welcome to a world of music with no sharp notes, a 
gentle world made of sugar crystals. Soft colours and sweet 
aromas create a world of dreams conjured up by delicate 
melodies. Using all our senses, let’s explore candyfloss land!

19 DOM/SUN
SINFóNICA AO DOMINGO 
12:00 SALA SUGGIA
-
€ 5 | AMIGO € 3,75 | MENORES DE 18 ANOS € 2

oRQuEsTRA sInFÓnIcA  
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA
ADEUS BRUCKNER

christoph könig direcção musical
concerto comentado por Rui Pereira

Anton Bruckner Sinfonia nº 9 (excertos, 
incluindo Finalle inacabado)

Bruckner, um dos maiores sinfonistas da História 
das Música, dedicou a Nona Sinfonia à Glória de Deus 
e com ela despediu-se do mundo, ainda antes de a 
ter terminado. Neste concerto escutaremos diversos 
excertos deste “Adeus” musical, incluindo passagens 
que citam outras obras sacras, o belíssimo Adagio 
que é considerado um “Adeus à vida às portas da 
eternidade”, bem como os esboços daquele que seria 
o último andamento e que permanecem praticamente 
desconhecidos do grande público.

Bruckner, one of the major symphonists in music history, 
dedicated the Ninth Symphony to the glory of God, and with 
it made his farewell, leaving it unfinished. In this concert 
we will hear several extracts of this musical farewell, 
including some pieces that quote other sacred works, the 
noble Adagio, which is considered a ‘farewell to life at the 
doors of eternity’, as well as sketches of what would have 
been the last movement, and which is practically unknown 
to most concert goers.
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25 SÁB/SAT
16:00 SALA 2
SERVIÇO EDUCATIVO | CONCERTOS PARA TODOS
-

€ 6 | AMIGO € 4,5

ARRAIAl!
ReTimbrar

Arraial é quando um português quiser! Antecipando 
o Verão, esta festa corre o país ao encontro de 
sonoridades tradicionais, compondo-se de ritmos 
e timbres de percussões de diferentes regiões. A 
cargo do grupo ReTimbrar, este espectáculo tem 
pronúncias musicais marcantes que, em uníssono, 
dizem Portugal. 

The arraial festivities take place whenever the 
Portuguese want! Looking forward to summer, this 
celebration explores the whole country in search of 
traditional sounds and percussion from different 
regions. Led by the group ReTimbrar, the show 
promises striking musical performances which, as a 
whole, define Portugal. 

21 TER/TUE
19:30 SALA 2
MÚSICA DE CÂMARA
-

€ 8 | AMIGO € 6 | JANTAR+CONCERTO € 24

QuARTETo DE coRDAs  
DE MATosInHos
QUARTETOS DE ELISABETE

Vítor Vieira violino
Juan Maggiorani violino
Jorge Alves viola
Marco Pereira violoncelo

Gian Francesco Malipiero Quarteto de cordas nº1 
“Rispetti e Stranbotti”; Quarteto de cordas nº 8 
“Per Elisabetta”
cláudio carneyro Quarteto de arcos em Ré menor

O compositor veneziano Malipiero dedicou o 
seu inovador e último Quarteto nº 8 à grande 
mecenas norte-americana das artes Elizabeth 
Coolidge, intitulando-o “Per Elisabetta”. Quando o 
ouviram pela primeira vez, alguns críticos acharam 
que ele tinha endoidecido pelo facto de cada 
instrumento ser completamente independente 
dos outros. Outros viram nesse facto um profundo 
conhecimento e tremenda liberdade herdeira 
do Renascimento. 46 anos antes, foi com o seu 
primeiro quarteto de cordas que ganhou o prémio 
Elizabeth Sprague Coolidge, galardão que lhe abriu 
as portas à carreira internacional. Do compositor 
portuense Cláudio Carneyro escutaremos uma das 
suas obras mais populares.

The Venetian composer Malipiero dedicated his 
innovative final Quartet, no 8, to that great patron of 
the arts of the late sixties, Elizabeth Coolidge, with the 
inscription “Per Elisabetta”.  When it was heard for 
the first time, some critics thought that the composer 
had taken leave of his senses due to the fact that each 
instrument played completely independently of the 
others.  Others recognised his deep understanding 
of the tremendous freedom inherited from the 
Renaissance.  Forty six years earlier his first string 
quartet had won the Elizabeth Sprague Coolidge prize, 
an achievement that opened the doors to international 
recognition.
From the Porto born composer Cláudio Carneyro we 
will hear one of his most popular works.

25 SÁB/SAT
DESCOBERTAS SINFóNICAS
18:00 SALA SUGGIA
-
€ 17 | AMIGO € 12,75 

JANTAR+CONCERTO € 32

-

PORTRAIT SALVATORE SCIARRINO 

II

-

A MÚSICA TOMA CONTA DE MIM
Enquanto os adultos assistem ao 
concerto, as crianças dos 3 aos 
10 anos participam em sessões de 
descoberta e criação musical

A alusão à herança vivaldiana na obra 
do compositor Gian Francesco Malipieri 
encontra na Sinfonia nº 1, “In quattro tempi, 
come le quattro stagioni”, o seu mais directo 
exemplo. Também nela podemos encontrar 
sonoridades bucólicas e tempestuosas, mas no 
enquadramento grandioso de uma orquestra 
sinfónica. Num programa inteiramente dedicado 
a Itália e onde nos é narrada a surpreendente 
história da Morte de Borromini, Verdi surge 
como figura primordial através de prelúdios 
orquestrais daquela que é, possivelmente, a sua 
ópera mais popular.

There is no greater allusion by the composer Gian 
Francesco Malipieri to his inheritance from Vivaldi 
than in his Symphony no 1, ‘In quattro tempi, come 
le quattro stagioni’.  We can also find here sounds 
that are both bucolic and tempestuous set against 
a grandiose orchestral framework. In a programme 
entirely dedicated to Italy, where we are told the 
surprising story of the death of Borromini, and Verdi 
appears as the main figure through the orchestral 
preludes from, arguably, his most popular opera.

oRQuEsTRA sInFÓnIcA  
Do PoRTo cAsA DA MÚsIcA
HISTÓRIAS DE ITÁLIA

Brad lubman direcção musical
Fosco Perinti narrador

Gianfrancesco Malipiero Sinfonia nº 1
Franco Donatoni ESA In Cauda V
salvatore sciarrino Morte di Borromini, para narrador e 
orquestra
Giuseppe Verdi La Traviata, Prelúdios do 1º e 3º actos
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Toninho Horta é um dos grandes nomes da 
música brasileira e da fusão entre MPB e jazz 
moderno, famoso pela abordagem virtuosa da 
guitarra e pela sofisticação das suas harmonias. 
Tocou praticamente com todos os artistas mais 
importantes do Brasil, de Elis Regina a Tom 
Jobim, de Milton Nascimento a Caetano Veloso, 
e também com gigantes do jazz como Wayne 
Shorter, Keith Jarrett, Herbie Hancock ou Pat 
Metheny – este último reconhece inclusivamente 
Horta como uma das suas maiores influências.

Toninho Horta is one of the great names of 
Brazilian music and of the rich fusion between 
modern jazz and Brazilian Popular Music. 
Famed for his virtuoso guitar technique and the 
sophistication of his harmonies, Toninho has 
played alongside virtually all of Brazilian music’s 
greatest legends, including Elis Regina, Tom Jobim, 
Milton Nascimento and Caetano Veloso, as well as 
with jazz giants such as Wayne Shorter, Keith Jarrett, 
Herbie Hancock and Pat Metheny, who has often 
singled-out this Brazilian musician as one of his 
biggest influences.

25 SÁB/SAT
22:00 SALA 2
-

€ 12 | AMIGO € 9 

JANTAR+CONCERTO € 29

TonInHo HoRTA QuInTETo
Toninho Horta voz, guitarra eléctrica e acústica
Marilena Horta Popoff flauta e flautim
Iuri Popoff baixo eléctrico
André Dequech teclados 
Esdras Ferreira bateria 

100 ANOS.HELENA SÁ E COSTA

Senhora de uma carreira internacional notável, a 
pianista Helena Sá e Costa destacou-se também 
como pedagoga, tendo sido uma das mais 
influentes professoras de piano de sempre em 
Portugal. Professora dos Conservatórios de 
Lisboa e Porto, a sua acção pedagógica atravessou 
fronteiras, com cursos leccionados em Portugal, 
Áustria, Suíça, Itália, Inglaterra, Alemanha, 
Canadá e EUA. Assinalando o seu impressionante 
legado pedagógico, a Casa da Música promove 
uma maratona pianística que invade os diferentes 
espaços do edifício com jovens teclistas, resultando 
numa homenagem particularmente festiva.

Besides her remarkable international career as a 
pianist, Helena Sá e Costa also distinguished herself 
as a music educationalist, and was one of the most 
influential piano teachers of all time in Portugal. 
A teacher at the Conservatoires of both Porto and 
Lisbon, her educational activities crossed frontiers in 
international courses she taught in Portugal, Austria, 
Switzerland, Italy, England, Germany, Canada and the 
USA. As a way of marking her extraordinary legacy as a 
teacher, Casa da Música promotes a pianistic marathon 
in which different spaces within the building are 
taken over by young keyboard players, resulting in a 
particularly festive tribute.

26 DOM/SUN
10:00-20:00 SALA 2; SALAS DE ENSAIO 1, 2 
E 10; BAR 2; CIBERMÚSICA; SALA VIP
SERVIÇO EDUCATIVO | CONCERTOS PARA TODOS
-

€ 1 (100 CÊNTIMOS)

100 TEclIsTAs 
PARA DonA HElEnA
Maratona de concertos de instrumentos de 
tecla com alunos das Escolas Vocacionais
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100 ANOS.HELENA SÁ E COSTA

26 DOM/SUN
CICLO PIANO EDP
21:00 SALA SUGGIA
-
€ 25 | AMIGO € 18,75 

GRIGoRI sokoloV 
F. schubert 4 Impromptus, op.90 D.899; Três 
peças para piano, D.946 
l. van Beethoven Sonata op.106 “Hammerklavier”

A Sonata Hammerklavier é uma obra mítica no 
repertório pianístico, sendo considerada por 
muitos intérpretes a mais difícil que Beethoven 
escreveu, quer do ponto de vista conceptual, 
exigindo grande maturidade, quer pela 
dificuldade técnica e detalhe de expressão que 
apresenta. É igualmente uma das Sonatas mais 
extensas, levando os ouvintes por uma viagem 
profundamente emocional. Talvez por isso lhe 
chamaram o Monte Everest do piano. Quem já a 
‘escalou’ por diversas vezes desde a década de 1970 
foi o lendário pianista Grigori Sokolov, fazendo 
agora um regresso muito esperado a uma obra com 
a qual proporciona momentos épicos. O recital é 
dedicado à memória da pianista Helena Sá e Costa.

The Hammerklavier Sonata is a fabled work in the 
pianistic repertoire, being both one of the most 
frequently played and yet most difficult sonatas that 
Beethoven wrote, from either a conceptual point of 
view, requiring great maturity, or through its technical 
difficulty and the detail of expression that it presents.  
It is also one of the most extensive sonatas ever written, 
taking the listener on a deeply emotional journey.  
Perhaps this is why it has been called ‘the Mount 
Everest’ of the piano.  Someone who has ‘climbed’ it 
many times since the 1970s is the legendary pianist 
Grigory Sokolov, who is making a much anticipated 
return with this epic work. The recital is dedicated to 
the memory of the pianist Helena Sá e Costa.

28 TER/TUE
19:30 SALA 2
NOVOS VALORES DO FADO
-

€ 8 | AMIGO € 6

cARlA PIREs
ROTA DAS PAIXÕES

carla Pires voz
luis Guerreiro guitarra portuguesa
António neto guitarra clássica
Vasco sousa baixo e contrabaixo

A carreira internacional da cantora e actriz 
Carla Pires tem conquistado novos patamares 
nos últimos anos, com especial destaque para 
o lançamento internacional, em 2012, do 
disco Rota das Paixões pela Harmonia Mundi. 
Aqui, o fado e os sentimentos próprios deste 
género transportam-se para rotas musicais 
surpreendentes. Os seus concertos são intensos, 
seduzindo o público desde o primeiro momento. 
Tem actuado em palcos prestigiados como 
a Ópera de Gent (Bélgica), Queen Elizabeth 
Hall (Londres), Concertgebouw (Amesterdão), 
Rasa (Utreque), Södra Teatern e Kulturhuset 
(Estocolmo) e ainda na Argélia, Japão e Brasil.

The international career of the singer and 
actress Carla Pires has conquered new heights 
in recent years, with special emphasis on the 
2012 international launch of her album Rota das 
Paixões through Harmonia Mundi. Here, fado 
and the feelings belonging to this genre take us 
on an amazing musical journey.  Her concerts 
are intense, seducing her audience from the first 
moment.  She has performed on prestigious stages 
such as the Gent Opera (Belgium), Queen Elizabeth 
Hall (London), Concertgebouw (Amsterdam), 
Rasa (Utrecht), Södra Teatern and Kulturhuset 
(Stockholm) and also in Algeria, Japan and Brazil.

MECENAS CICLO PIANO
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FORMAÇÃO
IV CURSO LIVRE  
DE HISTóRIA DA MúSICA

4º MóDULO | 06, 13, 20 E 27 MAI

FACES DA MúSICA ITALIANA DO SÉCULO 

xx: DE PUCCINI A SCIARRINO
PAULO FERREIRA DE CASTRO

€ 30 (AMIGO € 22,5)
SEGUNDAS | 17:30 | AUDITÓRIO EDP | PÚBLICO GERAL

MASTERCLASS DE TROMPETE 
COM HÅkAN HARDENBERGER

08 QUA/WED
17:00 SALA 2 

Considerado pela crítica e pelos pares como o melhor 
trompetista do mundo, Håkan Hardenberger vem à 
Casa da Música para mais um concerto com a Orquestra 
Sinfónica no dia 11 de Maio de 2013. Aproveitando a 
sua presença, convidamos o artista a partilhar a sua 
experiência com alguns instrumentistas numa masterclass 
– aberta ao público – a ter lugar no dia 8 de Maio.
 
BILHETE DE OBSERVADOR: € 15 
GRUPOS A PARTIR DE 10 PESSOAS: € 10/PAX

12 DOM/SUN
10:30, 11:45 E 15:00 | SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA + ADULTO)*

€ 7,5 (2º ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

BEBÉ GRIGRI
PRIMEIROS SONS

Paulo Neto e Bruno Estima formadores

Dois grilos irrequietos levam todos numa aventura 
por vales e montes. Passeiam aqui, piquenicam ali, e 
nestas andanças fazem música com tudo o que lhes 
chega à mão. Entre canções e melodias, recriam sons 
da natureza e outros ruídos numa cacofonia boa de 
ouvir… e fazer!

Two lively crickets take everyone on an adventure, through 
mountains and valleys. Whether on their travels, or 
pausing for a picnic, they create music as they go, making 
use of everything they find along the way. In amongst their 
songs and tunes they recreate the sounds of nature, as 
well as other strange noises, in a cacophony that not only 
sounds great … but is great fun to make!

18 SÁB/SAT
10:30 | SALA DE ENSAIO 2
€ 4 (€ 15 PARA FAMíLIA DE 4 PESSOAS)*

GAMELÃO ANIMADO
MúSICA EM FAMÍLIA

Jorge queijo e Maria Mónica formadores

Nobre família de percussões, o gamelão javanês 
tem instrumentos para todos, pequenos e graúdos. 
Ninguém fica de fora nesta descoberta de timbres 
exóticos. Aos sons vibrantes juntamos a projecção de 
sombras, recriando-se assim um ritual milenar bom de 
ouvir, ver e fazer. 

The Java gamelan, a noble family of percussion 
instruments, has instruments for everyone, large and 
small. No one is left out in this exploration of exotic 
sounds. As well as the music, there will be a shadow 
theatre, recreating a thousand-year old ritual that is good 
to listen to, watch and create. 

* Bilhetes disponíveis para aquisição no dia 15  
(ou dia útil posterior) do mês anterior ao do evento.

SERVIÇO 
EDUCATIVO
WORKSHOPS

04 SÁB/SAT
11:00 | SALA DE ENSAIO 1
€ 7,5 (€ 25 PARA UM GRUPO DE 4 PESSOAS)

PERCUSSÃO CORPORAL
MúSICO POR UM DIA

Joaquim Alves e Bruno Estima formadores

Olhe bem para si – está a olhar para uma caixa de 
ritmos. O corpo é o instrumento musical a explorar 
numa sessão naturalmente animada. Através de 
exercícios simples, vai reconhecer-lhe sons e timbres, 
apreender compassos de ritmo. Vai, em suma, percutir 
com cabeça, tronco e membros.

Take a good look at yourself – you’re looking at a rhythm 
box. The body is a musical instrument ready to be explored 
in this – naturally! – lively session. Through simple 
exercises, you will discover different sounds and resonances 
and learn the key points of rhythm. In short, you’ll learn 
how create a beat using your head, trunk and limbs.

05 DOM/SUN
10:30, 11:45 E 15:00 | SALA DE ENSAIO 2
€ 10 (CRIANÇA + ADULTO)*

€ 7,5 (2º ACOMPANHANTE COM MAIS DE 5 ANOS)

1ª VIAGEM NO ESPAÇO
PRIMEIROS SONS

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

O Capitão X e a Assistente Y comunicam musicalmente 
numa viagem cheia de missões. Todos entram em 
acção, explorando sonoramente objectos estranhos e o 
próprio corpo. Só assim poderão caçar estrelas, passear 
na lua ou reparar avarias da nave.

Captain X and Assistant Y communicate through music, 
on a journey through space packed with incredible 
missions. Everyone takes part in the action, exploring 
curious objects and their own bodies through the mean of 
sound. It’s the only way to go about hunting stars, walking 
on the moon and repairing spaceships.

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO APOIO INSTITUCIONAL
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TODOS OS SáBADOS,
DAS 23:00 ÀS 04:00

M A I O

04 
SOCIAL DISCO CLUB 

HANDS OF TIME

HOT IN HERE

18 
TIAGO FRAGATEIRO

CARDIA
JOÃO LEITE

cOmpOSItE REcORDS SHOWcASE

25 
MOULLINEx 
GOmmA REcORDS

CARTÃO
AMIGO
2013

Apoie o projecto A Casa vai a Casa com € 50 e obtenha  

25% de desconto em todos os concertos e assinaturas 2013

Contamos consigo para que em 2013 a Casa vá ainda mais longe!

TORNAR-SE AMIGO

CONTRIBUA COM € 50
CARTÃO DUO € 75
(2 titulares na família)
VALIDADE 12 MESES

ADERIR

www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo 220 120 216 

BENEFÍCIOS

•	 25% de desconto nos concertos da Programação  
da Casa da Música*

•	 25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo*
•	 Convites para Ensaios Abertos
•	 Convites para sessões de apresentação da programação
•	 Convites para conferências e outras iniciativas
•	 Prazo alargado para reserva de bilhetes  

(durante 14 dias, até 48 horas antes do concerto)
•	 Divulgação antecipada dos grandes momentos da programação
•	 Informação regular sobre programação, bem como ofertas  

e oportunidades

*1 bilhete por cartão, 2 cartão Duo
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JANTAR + CONCERTO

O bilhete conjunto jantar + concerto permite-lhe, 
de forma cómoda e acessível, jantar e assistir a um 
espectáculo. Consulte, ao longo desta agenda, os 
concertos associados e reserve já o seu lugar.

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

SEG–qUA 12:30 – 15:00 | 19:30 – 23:00

qUI–SÁB 12:30 – 15:00 | 19:30 – 00:00

DOMINGOS E FERIADOS ENCERRADO

EM NOITES DE CONCERTO, O BARRA BAR ENCERRA 

UMA HORA APÓS O FINAL DO MESMO.

WWW.CASADAMUSICA.COM/RESTAURANTE

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE

RESERVAS 220 107 160

GRUPOS SUPERIORES A 20 PESSOAS 220 120 214/8

RESTAURANTE

No ponto mais alto do edifício, o Restaurante Casa 
da Música oferece-lhe uma vista inspiradora da 
cidade. O interior, amplo e sofisticado, concilia 
ambientes propícios ao convívio e recantos mais 
intimistas. 

O Chef Artur Gomes propõe uma cozinha de autor 
low cost, distinguida por um estilo muito próprio 
que combina simplicidade, imaginação e requinte. 
Aberto de segunda a sábado, o Restaurante tem 
disponíveis vários tipos de menu, do diário ao 
gourmet, e ainda a opção jantar + concerto, 
que permite assistir ao espectáculo e jantar 
comodamente por um valor mais atractivo.

VIsITAs 
GuIADAs

DIARIAMENTE
PORTUGUêS 11:00 E 16:00
INGLêS 16:00
€ 4 | PESSOA

DURAÇÃO 1H APROX.

MARCAÇÕES 220 120 210
VISITASGUIADAS@CASADAMUSICA.COM

ESCOLAS € 3
TURÍSTICA € 6
GRUPOS € 4
TÉCNICAS € 7,5
ENTRADA LIVRE PARA CRIANÇAS 

COM MENOS DE 12 ANOS DESDE QUE 
ACOMPANHADAS POR UM ADULTO 
COM BILHETE.
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CONSELHO DE FUNDADORES
PRESIDENTE
LUíS VALENTE DE OLIVEIRA
VICE-PRESIDENTES
JOÃO NUNO MACEDO SILVA
JOSÉ ANTÓNIO TEIXEIRA

ESTADO PORTUGUêS
MUNICíPIO DO PORTO
GRANDE áREA METROPOLITANA DO PORTO
AMORIM INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, SGPS, S.A.
ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S.A.
AUTO - SUECO, LDA.
AXA PORTUGAL, COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.
BA VIDRO, S.A.
BANCO ESPíRITO SANTO, S.A.
BANCO BPI, S.A.
BANCO CARREGOSA
BANCO COMERCIAL PORTUGUêS, S.A.
BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.
BIAL - SGPS S.A.
CEREALIS, SGPS, S.A.
CHAMARTIN IMOBILIáRIA, SGPS, 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.
FINIBANCO
FUNDAÇÃO EDP
EL CORTE INGLêS, GRANDES ARMAZÉNS, S.A.
GALP ENERGIA, SGPS, S.A.
GLOBALSHOPS RESOURCES, SLU
GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS S.A.
GRUPO SOARES DA COSTA, SGPS, S.A.
GRUPO VISABEIRA - SGPS, S.A.
III - INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS 
E IMOBILIáRIOS, S.A.
LACTOGAL, S.A.
LAMEIRINHO - INDÚSTRIA TêXTIL, S.A.
METRO DO PORTO, S.A.
MSFT - SOFTWARE PARA MICROCOMPUTADORES, LDA.
MOTA - ENGIL SGPS, S.A.
MUNICíPIO DE MATOSINHOS
OLINVESTE - SGPS, LDA.
PESCANOVA 
PORTO EDITORA, LDA.
PORTUGAL TELECOM, 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.
TERTIR, TERMINAIS DE PORTUGAL, S.A.

TêXTIL MANUEL GONÇALVES, S.A.
UNICER, BEBIDAS DE PORTUGAL, SGPS, S.A.
AMIGOS DA FUNDAÇÃO
DOURO AZUL, S.A.
MANVIA, S.A.
NAUTILUS, S.A.
SIKA PORTUGAL, S.A.
BIZDIRECT
THYSSENKRUPP ELEVADORES
GRUPO EFACEC
EUREST
SAFIRA FACILITY SERVICES
JOFEBAR, S.A.
STRONG SEGURANÇA, S.A.
DELOITTE
CIN
I2S INFORMáTICA - SISTEMAS  E  SERVIÇOS, S.A.
VICAIMA
CREATE IT 

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados nesta agenda 
poderão estar sujeitos a alterações

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

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE 
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio dia 
até ao limite de 4 por pessoa

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. Exceptuam  -se os de promotores externos.

Jovens até 25 anos e adultos com mais de 65 anos: 20% 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)
Jovens até 18 anos (Sinfónica ao Domingo): € 2
Adultos com mais 65 anos (Descobertas Sinfónicas): 50%
Cartão Jovem: 20%
Cartão Assinatura: 10% em todos os concertos 
da programação Casa da Música
Cartão Amigo: 25% em todos os concertos
Desconto famílias numerosas: 20% de desconto 
nos concertos promovidos pela Casa da Música 
(excepto nos espectáculos com preço igual ou inferior a € 5)

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 16:00
€ 4 por pessoa (Entrada livre para crianças até aos 12 anos 
desde que acompanhadas por um adulto com bilhete)
Visitas com Marcação (grupos)
Grupos de 15 a 35 pessoas com horário a fixar especificamente.
Reservas 
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO DO EDIFÍCIO, BILHETEIRA E LOJA
Segunda a Sábado: 10:00-19:00
Domingo e Feriados: 10:00-18:00
Dias de Espectáculo: Edifício aberto até ao final do espectáculo, 
bilheteira e loja abertas até meia hora após o seu início.

RESTAURANTE
Seg–Qua 12:30–15:00 | 19:30–23:00
Qui–Sáb 12:30–15:00 | 19:30–00:00
Domingos e Feriados Encerrado
Em noites de concerto, o Barra Bar encerra 
uma hora após o final do mesmo.

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
Grupos superiores a 20 pax 220 120 214/8

PARqUE DE ESTACIONAMENTO CPE BILHETES PRÉ-PAGOS
Bilhete de Evento: 
€ 2,50 válido para um período máximo de estacionamento de 
3,5 horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00
Bilhete Restaurante (Almoço): 
€ 1,50 válido para um período máximo de estacionamento de 
1,5 horas consecutivas, entre as 12:30 e as 15:30.
Bilhete Restaurante (Jantar):
€ 2 válido para um período máximo de estacionamento de 2,5 
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00.

Se desejar ser incluído na nossa mailing list, envie um e-mail para:  
info@casadamusica.com

—

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

TICkET SALES
Casa da Música Ticket Office
Online Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops

FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert 
up to a limit of 4 per person

DISCOUNTS
Only applicable to concerts promoted by Casa da Música.  
Reduction made at time of purchase. Proof of identity 
must be supplied on entry to concert hall
Under 25 and over 65: 20% discount
Under 18 (Sinfónica on Sundays): € 2
Cartão Assinatura: 10% discount 
Cartão Amigo: 25% discount
Over 65 (Descobertas Sinfónicas): 50% discount

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 16:00
€ 4/person (free entry to children up to age 12, 
when accompanied by an adult with ticket)
Booked visits (groups) 
15-35 people at pre-arranged times
Booking
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

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

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

INFORMAÇÕES
GERAIS
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 WWW.CASADAMUSICA.COM 
 WWW.FACEBOOk.COM/CASADAMUSICA 

CALL CENTER +351 220 120 220

VISITAS GUIADAS +351 220 120 210
EVENTOS +351 220 120 214 / 218
RESTAURANTE +351 220 107 160


