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2 fevereiro

01 sáb O SOM NAS IMAGENS  
EM MOVIMENTO 
serviço educativo 

01 sáb REDESCOBRIR BEETHOVEN 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

02 dom BRINCAR COM MOZART 
serviço educativo

02 dom O GÉNIO DE LOPES-GRAÇA 
Coro Casa da Música

04 ter CAT IN A BAG

05 qua SEONG-JIN CHO 
ciclo piano Fundação EDP

05 qua ZARCO 
ENTRADA LIVRE

06 qui CARL MINNEMANN QUINTETO 
ENTRADA LIVRE

07 sex MÚSICA NOBRE E SENTIMENTAL 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

08 sáb VIVA O CARNAVAL! 
serviço educativo

08 sáb SALVADOR SOBRAL  
CANTA BREL

09 dom MUSA 
serviço educativo

09 dom O CAVALEIRO DA ROSA 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

09 dom LETIERES LEITE  
& ORKESTRA RUMPILEZZ  
ciclo jazz

11 ter FRANCISCO LIMA SANTOS  
E PEDRO COSTA

12 qua NICOLAU 
ENTRADA LIVRE

13 qui SÓNIA PINTO QUINTETO 
ENTRADA LIVRE

15-18 fev INVICTA.MÚSICA.FILMES

15 sáb VIAGEM: À LUA E NÃO SÓ! 
cine-concerto 
serviço educativo 

15 sáb J’ACCUSE 
cine-concerto 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

16 dom GRILIS EM PARIS 
serviço educativo 

16 dom BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

16 dom CORDIS 

18 ter O FILME DO REPÓRTER X 
cine-concerto 
Remix Ensemble Casa da Música

19 qua TYPICAL ME 
ENTRADA LIVRE

20 qui QUINTETO DE NINGUÉM 
ENTRADA LIVRE

21 sex FADO À MESA 
Adriana Paquete, Pedro Marão  
e Diogo Aranha

22 sáb TINDERSTICKS

23 dom CONCERTO DE CARNAVAL 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

23 dom FEDERICO MECOZZI  
Awakening Tour

24 seg PATRICK WATSON

25 ter ORQUESTRA GERAÇÃO

26 qua GLENN MILLER ORCHESTRA

26 qua LOUR
ENTRADA LIVRE

27 qui CATI FREITAS

27 qui RENATO DIAS 
ENTRADA LIVRE

28 sex DANÇAS DE STRAVINSKI 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
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O Ano Beethoven está aí – 250 anos do nascimento – e a 
Integral das suas Sinfonias vai marcar a temporada, co-
meçando já no primeiro dia de Fevereiro. Este é o pretexto 
para o regresso do maestro-pianista Ryan Wigglesworth 
à colaboração com a Sinfónica, num concerto que inclui 
um dos nomes maiores da composição dos nossos dias: 
Mark-Anthony Turnage. Este é também o mês do Invicta.
Música.Filmes, que chega à 8.ª edição com uma proposta 
inédita: um filme português da década de 1920, rodado 
no Porto, com nova música encomendada a um com-
positor portuense e que será tocada ao vivo pelo Remix 
Ensemble. Poderá saber mais nas páginas seguintes, 
lendo a entrevista que fizemos a Igor C Silva. A Orquestra 
Sinfónica acompanha um outro filme clássico, de 1919, 
também com música nova escrita pelo compositor fran-
cês Philippe Schoeller. Entre as estrelas que iluminam a 
programação, destaca-se o pianista Seong-Jin Cho, um 
regresso aguardado que traz obras românticas como 
a Sonata de Liszt ou as Seis peças de Brahms. O Coro 
volta à música de Lopes-Graça num concerto inteira-
mente dedicado a esta figura central da composição 
portuguesa do século XX, dirigido por aquele que foi 
o maestro titular da formação coral residente da Casa 
da Música durante os últimos 10 anos, Paul Hillier. Num 
concerto com dois nomes centrais da música francesa, 
Debussy e Ravel, a Sinfónica é dirigida pela primeira vez 
por Nuno Coelho, maestro português que tem ganho 
uma importante projecção internacional. E fecha o mês 
com o regresso de Michael Sanderling, que vem dirigir o 
Pássaro de Fogo de Stravinski e um concerto para tuba 
com Sérgio Carolino como solista. Pelo meio arranca o 
Ciclo de Jazz 2020 com a Orkestra Rumpilezz, big band 
brasileira que mistura as raízes afro-baianas com o jazz. 
Não faltam ainda as oficinas para os mais novos e as 
famílias, um concerto comentado e as noites de jazz, 
pop e outros géneros no Café. 

editorial

The Year of Beethoven is upon us – that is, his 250th 
birthday – and his Complete Symphonies will mark this 
season, starting on the first day of February. This was 
the perfect excuse to invite conductor-pianist Ryan 
Wigglesworth's for another collaboration with our 
Orquestra Sinfónica in a concert that features one of 
the most important composers of today: Mark-Anthony 
Turnage. This is also the month of Invicta.Música.Filmes, 
which reaches its 8th edition with an unprecedented pro-
posal: a Portuguese movie from the 1920s, shot in Porto, 
with new music commissioned to a composer, also from 
Porto, and performed live by the Remix Ensemble. You 
can learn more about it on the following pages by rea-
ding our interview with Igor C Silva. Orquestra Sinfónica 
accompanies another classic film, this one from 1919, 
also featuring new music written by French composer 
Philippe Schoeller. Among the stars that brighten up our 
programming is pianist Seong-Jin Cho in a long-awaited 
return featuring works such as Liszt's Sonata or Brahms's 
Six Pieces. Coro Casa da Música revisits the music of 
Lopes-Graça in a concert entirely dedicated to this 
central figure of Portuguese composition from the 20th 
century, directed by Paul Hillier, principal conductor of 
Coro Casa da Música for the last 10 years. In a concert 
with two pivotal names in French music, Debussy and 
Ravel, Orquestra Sinfónica is conducted for the first 
time by Nuno Coelho, a Portuguese conductor with 
worldwide recognition. Orquestra Sinfónica also closes 
the month with the return of Michael Sanderling conduc-
ting Stravinsky’s Firebird and a concerto for tuba with 
Sérgio Carolino as soloist. Meanwhile, the 2020 Jazz 
Series begins with Orkestra Rumpillezz, Brazilian big 
band that combines Afro-Bahian roots with jazz. There 
are also many workshops for children and families, a 
concert with commentary, and nights of jazz, pop and 
other genres in the Café.
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IGOR C SILVA
Compositor da música para o filme O Táxi n.º 9297, de Reinaldo Ferreira (Repórter X)
Composer of the score for the movie O Táxi No. 9297, by Reinaldo Ferreira (Reporter X)

em foco

Pela primeira vez, o festival Invicta.Música.Filmes apre-
senta música nova escrita para um clássico do cinema 
mudo português – O Táxi n.º 9297, filme policial que o 
célebre e polémico jornalista Reinaldo Ferreira, também 
conhecido como Repórter X, rodou no Porto em 1927. 
O desafio foi lançado pela Casa da Música ao compo-
sitor Igor C Silva, que aqui nos deixa uma ideia do que 
poderemos ver e ouvir no cine-concerto protagonizado 
pelo Remix Ensemble a 18 de Fevereiro.

For the first time, the Invicta.Música.Filmes festival pre-
sents new music written for a classic Portuguese silent 
film – O Táxi No. 9297, a thriller that the celebrated and 
controversial journalist Reinaldo Ferreira, also known 
as Repórter X, shot in Porto in 1927. Casa da Música 
challenged the composer Igor C Silva, who gives us an 
idea of what we can see and hear in the film-concert 
starring Remix Ensemble on February 18th.

IG
O

R
 C

 S
IL

V
A

 
(J

O
V

EM
 C

O
M

P
O

S
IT

O
R

 E
M

 R
ES

ID
ÊN

C
IA

 N
A

 C
A

SA
 D

A
 M

Ú
S

IC
A

, 2
0

12
)



8 em foco
Como vê a ideia de fazer música nova para filmes clás-
sicos, uma prática que tem sido bastante cultivada e 
apreciada pelo público nos últimos anos?

É realmente interessante a ideia de pegar num 
filme mudo dos anos 10, 20, e de certa forma res-
suscitá-lo, porque é isso que acontece – ou é isso 
que eu sinto. Olhamos para um filme mudo e o 
estímulo auditivo não existe. A partir do momento 
em que começamos a colocar música, sobretudo 
música que nos remete para uma actualidade – 
ou seja, para o agora, que foi isso que tentei fazer 
neste projecto –, de um momento para o outro 
o filme torna-se cada vez mais próximo de nós, 
parece que vai saltando décadas.

Neste caso em particular, como funcionou a concepção 
da música e como vai ela materializar-se em palco?

Quando recebi a proposta, a primeira reacção 
foi: “Óptimo, vou fazer um projecto grande com o 
Remix e é incrível!”. Ao mesmo tempo, comecei a 
pensar: porquê fazer uma banda sonora para um 
filme mudo de duas horas, criado há 100 anos? 
Não me interessava de todo escrever uma par-
titura de forma tradicional, em que os músicos 
tocam o que lá está, nem sequer precisam de 
perceber o que está no filme. Sabemos que, há 
100 anos, não se fazia música assim para cinema 
mudo – havia uma relação muito mais viva entre 
músico e filme. Os instrumentistas nesta peça 
são improvisadores e vão improvisando durante 
a peça toda. Todos eles têm monitores e estão a 
tocar e a ver o filme, que é uma coisa que muitas 
vezes não acontece. Em determinadas alturas 
têm indicações para seguirem uma personagem 
específica ou reagir a algo que está a acontecer, 
e cabe-lhes esse lado criativo. 

Qual é o papel da electrónica neste projecto?
Primeiro, é uma extensão do ensemble, o que 
é essencialmente o mesmo que acontece na 
maior parte das minhas obras. É uma situação 
em que os instrumentos acústicos e a electrónica 
estão no mesmo patamar, em termos de impor-
tância musical e sonora. Mas, por ser música 
escrita para cinema mudo, no início da com-
posição da obra comecei a brincar um bocado 
com esta ideia de criar sonoplastia e realmente 
funciona muito bem. É quase como se, de um 
momento para o outro, alguém se lembrasse 
“ah, esquecemo-nos de ligar o som do filme” e 
já se ouve os passos, uma porta a bater... Mas 
isso seria um truque muito fácil. O que se tornou 
mais interessante para mim foi a ambiguidade 
da relação entre sonoplastia e música – onde é 
que a sonoplastia se torna música e onde é que 
a música se torna sonoplastia. Acontece muitas 
vezes em que alguém bate uma porta – porque 
bater uma porta é uma coisa muito expressiva no 
cinema –, e, de repente, o som da porta torna-se 
a harmonia dos próximos dois minutos, ou algo 
do género. Há uma linha muito delicada entre o 
que é a sonoplastia, o que é a electrónica musical 
e o que é a parte instrumental. Todos estes três 
componentes estão bastante interligados.

A obra do próprio Repórter X, Reinaldo Ferreira, inte-
ressou-o de alguma forma ao longo do processo de 
composição?

Pesquisei algumas coisas sobre peças de teatro 
que fez e o seu lado biográfico, ao qual achei mui-
ta piada. Achei muito curioso o facto de ele ser 
jornalista mas, entretanto, ter começado a forjar 
uma série de crimes. Quase criava uma novela 
real e as pessoas sabiam que aquilo não era real, 
mas continuavam a acompanhar o desfecho. 
Há uma série de histórias curiosas em Lisboa, 
como a de ter arrendado um quarto de pensão 
e ter colocado sangue de um animal. Destruiu os 
lençóis e o quarto e, no dia seguinte, escreveu 
uma notícia a dizer que tinha havido um terrível 
assassinato naquele quarto. As pessoas sabiam 
que era mentira, mas acompanhavam na mesma, 
quase como se fosse um policial mas, neste caso, 
muito mais realista do que no cinema.

What is your opinion on making new music for classic 
movies, a practice that has been widely cultivated and 
appreciated by the public in recent years?

The idea of taking a silent movie from the 1910’s 
and 20’s, and somehow resurrecting it is really 
interesting, because that’s precisely what ha-
ppens – or what it feels like to me. In a silent film 
there is no auditory stimuli. From the moment we 
start playing music, especially music that brings 
us back to the present time, which is what I tried 
to do in this project, the movie instantly becomes 
closer to us, jumping over decades of time.

In this particular case, how was the music envisioned 
and how will it materialize on stage?

When I got the proposal, my first reaction was: 
“Great, I’m going to collaborate with Remix in a 
big project, which is amazing!” At the same time, 
I began to wonder: Why should I make a sound-
track for a two-hour silent movie created 100 
years ago? I was not at all interested in writing a 
score in a traditional way, where musicians simply 
have to play what’s there, they don’t even need 
to know what the movie is about. We know that 
100 years ago, people didn’t make music for silent 
films like this – there was a much stronger con-
nection between the musician and the film. The 
instrumentalists in this piece are improvisers and 
that is what they do throughout the piece. They 
all have monitors and are playing and watching 
the movie, which is something that often doesn’t 
happen. At certain points they are directed to 
follow a specific character or react to something 
that is happening, and it’s up to them to be crea-
tive in those moments.

What is the role of electronic music in this project?
First and foremost, it is an extension of the en-
semble, which is essentially the case in most 
of my works. This is a situation where acoustic 
instruments and electronics are on the same level 
in terms of their musical and sound importance. 
But, as it is music written for silent film, when I 
began writing the piece I toyed a lot with the idea 
of  sound design, and it really works very well. It’s 
almost as if, suddenly, someone remembered 
“Oh, we forgot to turn on the sound of the movie” 
and then you can hear the footsteps, a slamming 
door… But that would be a very easy trick. What 
was most interesting to me was the ambiguous 
connection between sound effects and music 
– where does sound effects become music and 
music become sound effects. This fine line often 
occurs when someone slams a door - because 
slamming a door is a very expressive thing in 
movies – and suddenly the sound of the door 
becomes the harmony of the next two minutes 
or so. There is a very delicate line between sound 
effects, electronics and instrumental music. All 
three of these components are closely linked.

Did the work of Reporter X’s, Reinaldo Ferreira, interest 
you in any way throughout the writing process?

I researched a few things about the plays he did 
and also about his life, which I found very funny. I 
found it curious that he was a journalist, but in the 
meantime began to forge a number of crimes. He 
created a sort of real life soap opera that people 
knew wasn’t real but kept following to know the 
outcome. There are a number of interesting sto-
ries in Lisbon, like the fact that he rented a room in 
a guest house and smeared it with animal blood. 
He ripped the sheets and trashed the room, and 
the next day he wrote a story saying that there 
had been a terrible murder there. People knew it 
was a lie, but they followed it anyway, almost like 
it was a crime novel, but in this case a lot more 
realistic than in the movies.
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O SOM NAS IMAGENS 
EM MOVIMENTO

SERVIÇO EDUCATIVO 

RICARDO M. VIEIRA formador
WORTEN DIGITÓPIA concepção e desenvolvimento

A relação entre o som e artes como o cinema, o teatro, 
a dança, ou ainda jogos e instalações multimédia, é 
aqui abordada tanto numa perspectiva histórica como 
prática. Da diferença entre som e música a noções de 
sonoplastia e desenho de som, passando por estraté-
gias de concepção sonora para um espectáculo, sem 
esquecer software e métodos a utilizar, não falta o que 
aprender nesta acção formativa.
The connection between sound and art forms such as 
cinema, theatre, dance, or even games and multimedia 
installations, is tackled from an historical and practical 
perspective. There is much to learn, like the difference 
between sound and music, notions of sound design and 
sound design strategies for a performance, and the 
appropriate software and methods to use.

FORMAÇÃO
Actividade formativa para músicos, cineastas, sonoplastas e  
outros profissionais das áreas de música, teatro e cinema, sendo  
os participantes convidados a trazer computador pessoal

€ 15

sinfónica
01 sábado · 18:00 sala suggia

REDESCOBRIR 
BEETHOVEN
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BEETHOVEN

1ª PLATEIA € 18 

2ª PLATEIA € 15 

3ª PLATEIA € 13

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

APOIO INSTITUCIONAL

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
RYAN WIGGLESWORTH direcção musical e piano

Ludwig van Beethoven Concerto n.º 1 para piano e orquestra
-
Mark-Anthony Turnage Frieze
(estreia em Portugal)
Ludwig van Beethoven Sinfonia n.º 1

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto por HELENA MARINHO

Um Beethoven clássico, herdeiro de Mozart e Haydn, é aquele que se apresenta neste programa 
com obras escritas na primeira fase da sua vida criativa – mas que já deixavam adivinhar o enorme 
impacto que o músico alemão viria a ter na história da música. Tal como acontecia no tempo do 
compositor, também aqui o maestro será simultaneamente solista ao piano. Grande conhecedor do 
repertório actual e especialmente do universo britânico da música contemporânea, Wigglesworth 
dirige uma obra que o seu compatriota Mark-Anthony Turnage escreveu em forma de homenagem 
ao seu compositor favorito, Beethoven. Frieze traz reminiscências da obra sinfónica de Beethoven 
e o seu título é uma referência a um tributo antigo ao grande compositor de Bona: o “Friso de 
Beethoven”, obra emblemática do pintor Gustav Klimt patente no Palácio da Secessão, em Viena.
The classic Beethoven, successor to Mozart and Haydn, is the one featured in this program that 
presents pieces written in the early stages of his creative life – though already hinting at the enor-
mous impact that the German musician would have on the history of music. As was the case in his 
time, the conductor will simultaneously be the soloist at the piano. A great connoisseur of today’s 
repertoire and especially of British contemporary music, Wigglesworth directs a piece that his 
compatriot Mark-Anthony Turnage wrote in honour of his favourite composer, Beethoven. Frieze 
is reminiscent of Beethoven’s symphonic work, and its title refers to an old tribute to Bonn’s great 
composer: the “Beethoven Frieze”, an emblematic painting by Gustav Klimt, on display in the 
Secession Building in Vienna.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICAMECENAS WORTEN DIGITÓPIA
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BRINCAR  
COM MOZART

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 es-
quece 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, con-
tinue 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 celebration and makes us feel better.

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

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
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%

APOIO INSTITUCIONAL

02 domingo · 18:00 sala suggia

O GÉNIO DE LOPES-GRAÇA

coro

CORO CASA DA MÚSICA
PAUL HILLIER direcção musical 

Fernando Lopes-Graça Três Líricas Castelhanas de Camões;  
Três Canções Corais; Dos Romances Viejos; Seis Canções  
Regionais Portuguesas; Oito Canções da Primeira Cantata do Natal

Pertence a Fernando Lopes-Graça o mais importante legado da música coral portuguesa do século 
XX, com uma obra neste domínio apenas comparável à dos grandes polifonistas do Renascimento. 
Duas grandes categorias dividem este legado: as composições originais e as harmonizações de 
canções regionais, domínios nos quais o compositor deixou o seu cunho extremamente pessoal, 
impregnando-os de sonoridades que se associam imediatamente ao seu nome. Resultado do seu 
estudo de campo na recolha da música tradicional, as suas composições reflectem uma imagem 
das raízes da música portuguesa difícil de encontrar noutros compositores. Foco do interesse do 
maestro Paul Hillier desde a primeira hora em que assumiu o desafio de criar de raiz o Coro Casa 
da Música, em 2009, Lopes-Graça é o alvo de um concerto monográfico, inteiramente dedicado 
à sua obra coral, e que resultará num registo discográfico do Coro.
Fernando Lopes-Graça belongs to the most important legacy of Portuguese choral music of the 
twentieth century, with a production in this field only comparable to that of the great polyphonists 
of the Renaissance. This legacy is divided into two major categories: original compositions and 
harmonisations of regional songs, domains in which the composer left his personal touch, imbued 
with sounds that we immediately associate with his name. As a result of his field study in collecting 
traditional music, his compositions reflect the roots of Portuguese music in way that is hard to find in 
other composers. A subject of interest for conductor Paul Hillier since he first took on the challenge 
of creating Coro Casa da Música, in 2009, Lopes-Graça is the object of a monographic concert, 
entirely dedicated to his choral work, that will result in a recording by the choir.

1ª PLATEIA € 15 

2ª PLATEIA € 12 

3ª PLATEIA € 10

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS MÚSICA CORAL
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04 terça · 19:30 sala 2

CAT IN A BAG
PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

A música de Cat in a Bag é completamente improvisa-
da, tendo como pano de fundo o noise rock e a música 
experimental. O primeiro álbum da banda foi lançado 
pela Clean Feed em Julho de 2019, altura em que fez o 
concerto de abertura do Jazz im Goethe Garten (sob 
a curadoria de Rui Neves). O quarteto é formado por 
Bruno Figueira (saxofone alto), João Clemente (guitarra 
eléctrica, ímanes), João Lucas (baixo eléctrico) e Duarte 
Fonseca (bateria).

Cat in a Bag’s music is completely improvised, with rock 
noise and experimental music as its background. The 
band’s first album was released by Clean Feed in July 
2019, when they opened the Jazz im Goethe Garten 
(curated by Rui Neves). The quartet consists of Bruno 
Figueira (alto saxophone), João Clemente (electric gui-
tar, magnets), João Lucas (electric bass) and Duarte 
Fonseca (drums).

€ 10 

Cartão Amigo 80% · Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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05 quarta · 21:00 sala suggia

SEONG-JIN CHO
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

ciclo piano Fundação EDP

Johannes Brahms Seis Peças, op.118
César Franck Prelúdio, Coral e Fuga 
–
Alban Berg Sonata, op.1
Franz Liszt Sonata em Si menor

O pianista sul-coreano Seong-Jin Cho lançou-se numa 
carreira internacional de grande nível após ganhar o 
XVII Concurso Internacional Chopin de Varsóvia em 
2015, com apenas 21 anos. Artista exclusivo da Deutsche 
Grammophon, fez na Casa da Música um recital brilhante 
no Ciclo de Piano 2017. Regressa agora com um programa 
que privilegia obras marcantes do repertório pianístico. 
As Seis peças op.118 de Brahms são um conjunto ver-
dadeiramente notável pela diversidade de ambientes 
que proporcionam, evidenciando o lado mais lírico do 
instrumento. A concepção polifónica e as sonoridades 
orquestrais distinguem o Prelúdio, Coral e Fuga de César 
Franck, uma obra-prima do repertório francês. Antes 
de encerrar o recital com uma composição verdadei-
ramente revolucionária que deixa transparecer toda 
a genialidade de Franz Liszt, a Sonata em Si menor, o 
pianista apresenta a mais auspiciosa primeira obra de um 
compositor, a Sonata op.1 escrita em 1908 por Alban Berg.

South Korean pianist Seong-Jin Cho embarked on 
a high-profile international career after winning the 
17th International Chopin Piano Competition in 2015, 
in Warsaw, at the age of 21. An exclusive Deutsche 
Grammophon artist, he made a brilliant recital in the 
2017 Piano Series at Casa da Música. He now returns with 
a programme that privileges outstanding works from the 
piano repertoire. Brahms’ Six Pieces for Piano Op. 118 is a 
truly remarkable set due to the diversity of atmospheres 
it provides, highlighting the lyrical side of the instrument. 
The polyphonic conception and orchestral sonorities 
distinguish César Franck’s Prelude, Chorale and Fugue, 
a masterpiece of the French repertoire. Before ending 
the recital with a truly revolutionary work that reveals 
the genius of Franz Liszt, the Piano Sonata in B minor, 
the pianist presents the most auspicious first work of a 
composer, Sonata Op. 1 written in 1908 by Alban Berg.

“A mistura de imaginação, ritmo, equilíbrio  
e controlo de Cho produziu momentos de pura arte”

THE ART DESK

1ª PLATEIA € 24 

2ª PLATEIA € 21 

3ª PLATEIA € 19

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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05 quarta · 21:30 café

ZARCO
SUPER BOCK UNLOCK

06 quinta · 22:00 café

CARL MINNEMANN 
QUINTETO

SUPER BOCK UNLOCK

2020 é o ano em que os Zarco percorrem o País para 
apresentar Spazutempo, considerado pela revista Blitz 
um dos melhores discos portugueses de 2019. Após 
concertos coroados de êxito em festivais como Ecos do 
Lima ou Super Bock em Stock, a banda lisboeta chega à 
Casa da Música na forma ideal para conquistar o público 
com as suas canções feitas de histórias mirabolantes e 
influenciadas por gente tão distinta quanto Frank Zappa 
e Fausto Bordalo Dias.
2020 is the year Zarco tour the country to present 
Spazutempo, regarded by Blitz magazine as one of the 
best Portuguese albums of 2019. After their successful 
concerts at festivals like Ecos do Lima or Super Bock em 
Stock, the band from Lisbon arrives at Casa da Música 
in the perfect mindset to conquer the audience with their 
songs made of mind-boggling stories and influenced by 
such distinguished figures as Frank Zappa and Fausto 
Bordalo Dias.

Tendo já actuado na Casa da Música como membro do 
SMaLL Trio, o contrabaixista Carl Minnemann regres-
sa agora com o seu quinteto, em que militam Miguel 
Sampaio (bateria), Luís Ribeiro (guitarra), Pedro Neves 
(piano) e Rui Teixeira (sax tenor), um naipe de nomes 
reconhecidos da cena jazz portuense.
Having previously performed at Casa da Música as a 
member of the SMaLL Trio, bassist Carl Minnemann 
now returns with his quintet, alongside Miguel Sampaio 
(drums), Luís Ribeiro (guitar), Pedro Neves (piano) and 
Rui Teixeira (tenor sax), a suit of renowned figures from 
the Porto jazz scene.

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE



20  

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

07 sexta · 21:00 sala suggia

MÚSICA NOBRE  
E SENTIMENTAL

sinfónica

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical 
NUNO VAZ trompa

Claude Debussy Nuages et Fêtes
Richard Strauss Concerto para trompa e orquestra n.º 2
-
Maurice Ravel Valses Nobles et Sentimentales
Richard Strauss Suite de O Cavaleiro da Rosa

Vencedor do prestigiado Concurso Internacional de 
Direcção da Orquestra de Cadaqués, o maestro por-
tuense Nuno Coelho está a desenvolver uma carreira de 
grande sucesso, enquanto convidado de dezenas de im-
portantes orquestras e assistente de Gustavo Dudamel 
na Filarmónica de Los Angeles. A sua estreia na Casa 
da Música traz obras verdadeiramente irresistíveis de 
Debussy e Ravel, provavelmente os dois compositores 
franceses mais apreciados pelo grande público. Além 
da referência ao Ano França, o programa completa-se 
com música de Richard Strauss que dá protagonismo 
a um instrumento que lhe foi bastante próximo, ou não 
fosse filho de um trompista profissional. O solista, Nuno 
Vaz, é membro do Remix Ensemble e um dos trompistas 
portugueses mais destacados da sua geração.

Born in Porto and winner of the prestigious Cadaqués 
Orchestra International Conducting Competition, Nuno 
Coelho is developing a truly successful career has a 
guest conductor in dozens of leading orchestras and 
also as the assistant of Gustavo Dudamel at the Los 
Angeles Philharmonic. His debut at Casa da Música 
features some irresistible pieces by Debussy and Ravel, 
probably the two French composers most appreciated 
by the general public. The programme alludes to the Year 
of France, but also includes music by Richard Strauss, 
highlighting an instrument that was very close to him, 
considering that he was the son of a professional horn 
player. The soloist, Nuno Vaz, is a member of Remix 
Ensemble and one of the most outstanding Portuguese 
horn players of his generation.

1ª PLATEIA € 23 

2ª PLATEIA € 20 

3ª PLATEIA € 18

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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08 sábado · 10:30 ou 14:30 sala de ensaio 2

VIVA O CARNAVAL!
SERVIÇO EDUCATIVO

08 sábado · 21:00 sala suggia

SALVADOR SOBRAL 
CANTA BREL

JOAQUIM ALVES e LUÍS OLIVEIRA formadores

Os ritmos típicos do Carnaval carioca antecipam, nesta 
oficina, a mais alegre e colorida das festas brasileiras. 
Usam-se instrumentos tradicionais como o surdo, o 
tamborim, o agogô e tantos outros, levanta-se a poeira 
mágica do samba e, aconteça o que acontecer, ninguém 
a quererá deixar cair.

A célebre chanson française remete para um universo 
musical com uma linguagem singular onde a palavra 
assume um papel primordial na construção das canções. 
Jacques Brel é um nome basilar da cultura francófona, 
com carimbo impresso em várias manifestações artís-
ticas, que vão do cinema à música. Foi nesta última que 
afirmou a sua identidade como um dos mais consagra-
dos intérpretes do século passado – ultrapassando 
as fronteiras da sua Bélgica natal e da França que o 
acolheu. Um contador de histórias (quer através da 
palavra quer da intensidade das suas performances) 
que apaixonou Salvador Sobral desde cedo e o levou a 
criar este ciclo de concertos onde a proposta se explica 
no título: cantar Brel. Para a concretizar rodeou-se de 
músicos que compreendem esta linguagem musical 
em toda a sua complexidade e riqueza.
The famous chanson française refers to a musical uni-
verse with a unique language where the word plays an 
essential role in the construction of the songs. Jacques 
Brel is a fundamental name of French-speaking culture 
in various artistic manifestations, ranging from cinema 
to music. It was in the latter that he affirmed his identity 
as one of the most celebrated performers of the last 

The traditional rhythms of the Carnival from Rio antici-
pate, in this workshop, the most cheerful and colourful 
Brazilian party. We use traditional instruments such as 
the surdo, the tamborim, the agogô and many others 
while the samba creates magical clouds of dust in the air. 
Whatever happens, no one will let that dust settle down.

century – transcending the borders of his native Belgium 
and of France, that welcomed him. Salvador Sobral fell 
in love with this storyteller (both through words and 
the intensity of his performances) from an early age, 
and that fascination resulted in this cycle of concerts 
whose title is self-explanatory. In order to achieve this, 
he surrounded himself with musicians who understand 
this musical language in all its complexity and richness.

1ª PLATEIA € 30 

2ª PLATEIA € 30 

3ª PLATEIA € 25 

CORO       € 15 

CAMAROTE   € 20

Cartão Amigo 25%

promotor: Fado in a Box e Força de Produção

OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL 
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 GRUPO DE 4 PESSOAS
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09 domingo · sala de ensaio 2

MUSA
SERVIÇO EDUCATIVO

sinfónica
09 domingo · 12:00 sala suggia

O CAVALEIRO DA ROSA 
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

€ 10 CRIANÇA+ADULTO 

€ 7,5 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS

Cartão Amigo 25%

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. Musa 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)
15:00 (3-6 anos) 

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
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

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
NUNO COELHO direcção musical 
Concerto comentado por ANA LIBERAL

Maurice Ravel Valses Nobles et Sentimentales
Richard Strauss Suite de O Cavaleiro da Rosa

Strauss escreveu a ópera O Cavaleiro da Rosa em 1911, e com ela conquistou a fama internacional. 
Foi um sucesso imediato, embora alguma crítica não visse com bons olhos a utilização das valsas, 
género já fora de moda naquele tempo. Mas a verdade é que a sofisticação e a inventividade das 
valsas de Richard Strauss sustentam na perfeição a trama sentimental e cómica. No mesmo ano, 
Ravel compunha ao piano as suas insinuantes Valsas Nobres e Sentimentais, homenageando Franz 
Schubert e retratando o espírito vienense da música de salão com o colorido da música francesa. 
Sob a direcção do premiado maestro portuense Nuno Coelho, Ana Liberal desvenda as histórias 
por detrás da composição destas obras irresistíveis. 
Strauss wrote The Knight of the Rose in 1911, shooting to international stardom. The opera was a 
great success, although some critics were not favourable to the use of waltzes, a genre that was 
already considered outdate at the time. But the truth is that the sophistication and inventiveness 
of Richard Strauss’ waltzes are the perfect support for the sentimental and comic plot. In the same 
year, Ravel composed his insinuating Noble and Sentimental Waltzes on the piano, honouring Franz 
Schubert and depicting the Viennese spirit of ballroom music using the colouring of French music. 
Under the direction of Nuno Coelho, an award-winning conductor from Porto, Ana Liberal unravels 
the stories behind the writing of these irresistible pieces.

€ 11

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

PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE
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09 domingo · 21:00 sala suggia

LETIERES LEITE &  
ORKESTRA RUMPILEZZ

APRESENTAM O ÁLBUM A SAGA DA TRAVESSIA

ciclo jazz

As raízes rítmicas afro-baianas traduzidas na harmo-
nização do jazz. Esta é a proposta musical da big band 
multipremiada Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. As 
suas composições são concebidas a partir das claves e 
dos desenhos rítmicos do chamado Universo Percussivo 
Baiano, com referências em agremiações percussivas 
como Ilê Aiyê e Olodum, os Sambas do Recôncavo e 
o culto sagrado do Candomblé. Foi vencedora do 28.º 
Prémio da Música Brasileira nas categorias de melhor 
álbum instrumental, melhor grupo instrumental e melhor 
arranjador. O álbum premiado foi A Saga da Travessia 
(2017, Sesc), disco que faz uma leitura da diáspora negra 
e destaca a tragédia dos povos africanos como ponto 
de partida para a construção de uma nova cultura. As 
composições são de Letieres Leite, que explica: “O disco 
fala sobre o momento da chegada das pessoas africanas 
livres que foram escravizadas e trazidas a Salvador, mas 
não com a visão submissa e trágica, e sim empoderada”.

Translating the Afro-Bahian musical roots into the harmo-
nization of jazz. This is the mission of the award-winning 
big band Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. Its compo-
sitions are based on the keys and rhythmic drawings of 
the Bahian Percussive Universe, with references to per-
cussive ensembles such as Ilê Aiyê and Olodum, Sambas 
do Recôncavo and the sacred cult of the Candomblé. 
This big band won the 28th Brazilian Music Award in the 
categories of best instrumental album, best instrumental 
group and best arranger. The award-winning album was 
A Saga da Travessia (2017, Sesc), a record with its own 
interpretation of the black diaspora that highlights the 
tragedy of African peoples and uses it as a starting point 
for the creation of a new culture. The compositions are 
by Letieres Leite, who explains: “The album talks about 
free African people who were enslaved and brought to 
Salvador, not with a submissive and tragic vision but with 
an empowered perspective.”

“Uma das concentrações mais intensas  
da inspiração artística baiana”

CAETANO VELOSO

1ª PLATEIA € 20 

2ª PLATEIA € 17 

3ª PLATEIA € 15

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

APOIO CULTURAL



28
12 quarta · 21:30 café

NICOLAU
SUPER BOCK UNLOCK

13 quinta · 22:00 café

SÓNIA PINTO 
QUINTETO

SUPER BOCK UNLOCK

Filipe Nicolau reduz a sua assinatura musical a este 
último nome. Em 2019 editou o EP Licor, um conjunto 
de canções intimistas em português, “umas mais pop, 
outras mais tradicionais, outras a roçar o tango”. São 
temas que falam de amor, o seu assunto predilecto, e se 
encaixam num género inventado pelo próprio músico: 
o “pseudofado tradicional”.
Filipe Nicolau, who reduces his musical signature to his 
last name, release the EP Licor in 2019, a set of intimate 
songs written in Portuguese, “some more pop, some more 
traditional, others bordering on tango”. These songs are 
about love, his favorite subject, and fit into a genre inven-
ted by the musician himself: the “traditional pseudofado”.

Com ampla formação de canto na área do jazz, a por-
tuense Sónia Pinto começou por apresentar-se ao vivo 
em quarteto, mas após alguns anos quis enriquecer a 
matriz minimalista do seu projecto e assumiu um quinte-
to, tendo Bruno Macedo (guitarra) e Miguel Ângelo (con-
trabaixo) como elementos novos. A voz inconfundível 
e as performances emocionais levaram Sónia Pinto a 
clubes de jazz e salas de concerto de todo o país, onde 
cimentou o estatuto de “animal de palco”.
With a wide background in jazz, Sónia Pinto started 
performing live in a quartet, but after a few years she 
wanted to enrich the minimalist matrix of her project 
and took on a quintet, with new elements Bruno Macedo 
(guitar) and Miguel Ângelo (double bass). The distinctive 
voice and emotional performances of Sónia Pinto took 
her to jazz clubs and concert halls across the country, 
where she proved to be a born entertainer.

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE

11 terça · 19:30 sala 2

FRANCISCO LIMA SANTOS  
E PEDRO COSTA

INTEGRAL DAS SONATAS PARA PIANO E VIOLINO DE BEETHOVEN 
PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

FRANCISCO LIMA SANTOS violino
PEDRO COSTA piano

Ludwig van Beethoven Sonata n.º 5 em Fá 
maior, op.24, “Primavera”; Sonata n.º 8 em Sol 
maior, op.30 n.º 3; Sonata n.º 9 em Lá maior, 
op.47, “Kreutzer”

Os 250 anos de Beethoven celebram-se este ano em 
todas as grandes salas de concerto e a Casa da Música 
não é excepção. Uma das iniciativas é um ciclo de re-
citais com as dez Sonatas para piano e violino, sempre 
com o pianista Pedro Costa, vencedor de competi-
ções como o Concurso de Interpretação do Estoril, o 
Concurso Louis Spohr para Acompanhamento de Lied 
(Alemanha) e o Concurso New Tenuto (Bélgica). Neste 
primeiro recital, o violino está nas mãos de Francisco 
Lima Santos, formado na prestigiada Escola Superior 
Reina Sofía, em Madrid, e actual 1.º Concertino Auxiliar 
da Orquestra Gulbenkian.
Beethoven’s 250th birthday is celebrated this year in 
every major concert hall, and Casa da Música is no 
exception. One of the proposals is a series of recitals 
featuring his ten Violin and Piano Sonatas, always with 
pianist Pedro Costa, winner of competitions such as 
the Estoril Interpretation Competition, the Louis Spohr 
Competition for Song Accompaniment (Germany) and 
the New Tenuto Competition (Belgium). In this first reci-

tal, the violin is in the hands of Francisco Lima Santos, 
who graduated from the prestigious Reina Sofía Superior 
School in Madrid, and is currently the 1st Auxiliary Soloist 
of Orquestra Gulbenkian.

€ 10

Cartão Amigo 80% · Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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Numa boa sessão de cinema, antes do advento dos 
filmes sonoros, não podia faltar a música tocada ao 
vivo. Essa experiência é não apenas revivida como ac-
tualizada nos cine-concertos propostos na 8.ª edição 
do Invicta.Música.Filmes, com música nova escrita 
para dois filmes mudos recentemente recuperados. 
J’Accuse, um filme pacifista do cineasta francês Abel 
Gance, é acompanhado por uma banda sonora criada 
pelo seu compatriota Philippe Schoeller e interpreta-
da em estreia nacional pela Orquestra Sinfónica. Dias 
depois, o Remix Ensemble e a Digitópia apresentam o 
desafio que a Casa da Música colocou ao compositor 
portuense Igor C Silva: criar uma partitura para um fil-
me mudo português de 1927, o policial O Táxi n.º 9297, 
de Reinaldo Ferreira, jornalista mais conhecido como 
Repórter X. As bandas sonoras de alguns dos filmes mais 
famosos de sempre preenchem o concerto da Banda 
Sinfónica Portuguesa, incluindo música de Nino Rota, 
Ennio Morricone e John Williams. A abertura do festival 
é uma fascinante Viagem à Lua através da objectiva de 
um pioneiro do cinema francês, Georges Méliès, uma 
ficção científica de 1902 também ela apresentada num 
cine-concerto com música nova criada aqui na Casa 
da Música pelos membros da Digitópia.

In a good movie session, before the arrival of sound films, 
the music was performed live. This experience is not only 
relived but updated in the 8th edition of Invicta.Música.
Filmes, with new music written for two recently recovered 
silent films. The soundtrack of J’Accuse, a pacifist film 
by French filmmaker Abel Gance, was created by his 
compatriot Philippe Schoeller and wil be premiered in 
Portugal by Orquestra Sinfónica. A few days later, the 
Remix Ensemble and Digitópia will perform the result of 
the challenge that Casa da Música posed to composer 
Igor C Silva: to create a score for a Portuguese silent 
film of 1927, O Taxi No. 9297, by Reinaldo Ferreira. The 
concert of Banda Sinfónica Portuguesa features the 
soundtracks of some of the best-known films, and in-
cludes music by Nino Rota, Ennio Morricone and John 
Williams. The festival begins with a fascinating A Trip 
to the Moon through the lens of a French film pioneer, 
Georges Méliès, a 1902 science fiction film also featured 
in a cine-concert with new music created here at Casa 
da Música by members of Digitópia.

15–18 fev



INVICTA.MÚSICA.FILMES32  
15 sábado · 16:00 sala 2

VIAGEM: À LUA  
E NÃO SÓ!

CINE-CONCERTO · SERVIÇO EDUCATIVO

WORTEN DIGITÓPIA direcção artística
JORGE QUEIJO, ÓSCAR RODRIGUES  
e PAULO NETO interpretação 

O cinema e a música como pilares de uma ponte cen-
tenária para onde podemos ir contemplar a lua de um 
modo novo. Em 1902, Georges Méliès, um pioneiro do 
cinema francês, realizou A Viagem à Lua, filme mudo de 
pendor fantástico e surrealista que viria a influenciar os 
caminhos da ficção científica. Hoje olhamo-lo inevitavel-
mente com outros olhos – e também já o podemos ouvir. 
A música, criada para as imagens e tocada em paralelo 
à projecção, reflecte essa leitura contemporânea do 
clássico, que assim se torna novo de novo.
Film and music are the pillars of a century-old bridge 
from where we can stare at the moon in a whole new way. 
In 1902, Georges Méliès, a pioneer of French cinema, 
made A Trip to the Moon, a fantastic and surrealistic 
silent film that would influence the future of science 
fiction. Today we inevitably look at it in a different way 
– and now we can also hear it. The music, created for 
the images and performed in sync with the projection, 
reflects this contemporary interpretation of a classic, 
which thus becomes new again.

CONCERTO PARA FAMÍLIAS
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

sinfónica
15 sábado · 18:00 sala suggia

J’ACCUSE
CINE-CONCERTO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CHRISTIAN SCHUMANN direcção musical 
PHILIPPE SCHOELLER E WORTEN DIGITÓPIA electrónica e projecção

Abel Gance filme
Philippe Schoeller música
(estreia em Portugal)

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto por MANUEL DENIZ SILVA

Lançado em 1919, o filme J’Accuse deu projecção internacional ao cineasta Abel Gance, figura de 
referência do cinema mudo francês. A montagem inclui cenas filmadas em pleno campo de batalha, 
colocando o enredo amoroso no contexto da I Guerra Mundial. Considerado um filme pacifista, foi 
recentemente recuperado e deu origem a música nova de Philippe Schoeller, encomendada no 
âmbito das celebrações do centenário da guerra. Esta é a oportunidade para ver uma obra-prima do 
cinema mudo europeu enquanto a orquestra interpreta ao vivo a nova banda sonora, que sublinha 
na perfeição as imagens perturbadoras do filme.
In 1919, the film J’Accuse made filmmaker Abel Gance internationally famous and turned him into a 
reference name in the field of silent French cinema. The montage includes scenes shot in the middle 
of a battlefield, placing the love plot in the context of World War I. Viewed as a pacifist film, it was 
recently recovered and resulted in the original soundtrack by Philippe Schoeller, commissioned as 
part of the celebrations of the centenary of the war. This is the opportunity to see a masterpiece 
of European silent film while the orchestra plays the new soundtrack live, perfectly underlining the 
disturbing images of the movie.

“Sob a direcção fervorosa de  
Christian Schumann, J’Accuse é um casamento  

perfeito entre música e cinema”
LE MONDE

€ 24

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



INVICTA.MÚSICA.FILMES34
16 domingo · sala de ensaio 2

GRILIS EM PARIS  
SERVIÇO EDUCATIVO

€ 10 CRIANÇA+ADULTO 

€ 7,50 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS 

Cartão Amigo 25%

16 domingo · 12:00 sala suggia

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

BRUNO ESTIMA e PAULO NETO formadores

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar 
os mais pequenos nesta aventura em Paris. Grilis, o 
Grilo Feliz, tem no seu primo Jean-Philippe Galan (ou 
Grilan, o Grilo Galã) o cicerone de uma viagem pela 
cultura francesa, com vista para alguns dos ícones de 
Paris (Torre Eiffel, Palácio de Versalhes, Arco do Triunfo, 
Museu do Louvre) e direito a aulas de etiqueta e degus-
tação de música gourmet. Pais e bebés, em animada 
interacção, desenvolvem a cultura geral, afinam as vozes 
e trabalham aspectos como a psicomotricidade ou a 
noção de tempo. 
The troupe of singing crickets continues to accompany 
the little ones, this time on an adventure in Paris. Grillis o 
Grilo Feliz (Grilis the Happy Cricket) follows his cousin 
Jean-Philippe Galan (or Grilan the Gallant Cricket) on an 
introductory journey through French culture, overlooking 
some of Paris’s icons (Eiffel Tower, Palace of Versailles, 
Arc de Triomphe, Musee du Louvre), with etiquette clas-
ses and gourmet music tasting. Parents and babies, in 
lively interaction, develop general culture, sharpen their 
voices, and work on aspects such as psychomotor skills 
or the notion of time.

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

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
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

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Sénior 15%

ANDREA LOSS direcção musical 

John Williams Star Wars 
Nino Rota Suite da La Strada 
Ennio Morricone Nuovo Cinema Paradiso 
Michael Kamen Robin Hood Prince of Thieves 
John Williams Escapade 
John Williams Jurassic Park 

Autor de variadíssimas bandas sonoras de filmes que foram verdadeiros êxitos de bilheteira, 
John Williams tornar-se-ia uma figura fundamental da história de Hollywood, especialmente 
pela parceria com dois realizadores icónicos: George Lucas e Steven Spielberg. Desta frutífera e 
imensa colaboração, a BSP seleccionou temas facilmente identificáveis e poderosos do cinema, 
presentes em filmes como Jurassic Park, Catch me if you can ou ainda na épica trilogia Star Wars. 
Não menos famosa é a colaboração entre os dois génios italianos Fellini e Nino Rota, cúmplices 
em La Strada, uma das obras-primas do cinema italiano. Há ainda tempo para recordar a magia 
do Cinema Paradiso através da inesquecível banda sonora de Ennio Morricone e lembrar o mítico 
fora-da-lei que ficou imortalizado como o Príncipe dos Ladrões, Robin Hood.
Author of a number of soundtracks for movies that have been box office hits, John Williams would 
become a pivotal figure in Hollywood history, especially by partnering with two iconic directors: 
George Lucas and Steven Spielberg. From this fruitful and long collaboration, BSP has selected 
powerful songs that are easily identifiable from films such as Jurassic Park, Catch Me If You Can 
or the epic Star Wars trilogy. Just as famous is the collaboration between two Italian film geniuses, 
Fellini and Nino Rota, accomplices in La Strada, one of the masterpieces of Italian cinema. There 
is also time to remember the magic of Cinema Paradiso through Ennio Morricone’s unforgettable 
soundtrack and the mythical outlaw who was immortalized as the Prince of Thieves, Robin Hood.



36
16 domingo · 18:00 sala 2

CORDIS

Linha Assinaturas  220 120 229
info@casadamusica.com

Reflexo é o trabalho mais recente de Cordis, o duo invul-
gar de Paulo Figueiredo (piano) e Bruno Costa (guitarra 
portuguesa). Com 12 anos de actividade, a formação 
apresenta mais um disco com composições originais, 
sucessor de Cordis (2008), Cordis2 (2011) e Terceiro 
(2015) – este último gravado com o Quarteto de Cordas 
Arabesco. Nascido em 2008, Cordis cruza piano e gui-
tarra portuguesa com paixão e intensidade, procurando 
uma nova abordagem estética através de um constante 
diálogo. O resultado é uma fusão surpreendente de 
raízes e modernidade, tradição e inovação, traduzidos 
em pinturas musicais capazes de conduzir o público 
por novas e apaixonantes viagens. 

€ 10 

Cartão Amigo 25%

promotor: Songbook Produções

Reflexo is the latest work of Cordis, the unique duo of 
Paulo Figueiredo (piano) and Bruno Costa (Portuguese 
guitar). After a 12-year-career, this duo presents another 
album of original songs, after Cordis (2008), Cordis2 
(2011) and Terceiro (2015) – the latter recorded with 
Quarteto Arabesco. Formed in 2008, Cordis intersects 
the piano and the Portuguese guitar with passion and 
intensity, seeking a new aesthetic approach through a 
constant dialogue. The result is a surprising fusion of 
roots and modernity, tradition and innovation, translated 
into musical images that take the audience on new and 
exciting journeys.



40 INVICTA.MÚSICA.FILMES
18 terça · 19:30 sala suggia

O FILME DO REPÓRTER X
CINE-CONCERTO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
BRAD LUBMAN direcção musical
IGOR C SILVA improvisação e electrónica
WORTEN DIGITÓPIA electrónica em tempo real e projecção

O Táxi n.º 9297
Reinaldo Ferreira (Repórter X) filme
Igor C Silva música
(estreia mundial; encomenda Casa da Música  
e Philharmonie du Luxembourg)

O estrangulamento de uma actriz pelo seu ex-amante, dentro de um táxi, chocou a sociedade 
lisboeta em 1926. Nos jornais, um tal de Repórter X publicou os resultados das investigações que 
fez por conta própria, denunciando o autor do crime. O jornalista era Reinaldo Ferreira, o mesmo 
que pouco depois realizou O Táxi n.º 9297, um filme policial que se tornou um clássico do cinema 
mudo português, inspirado precisamente naquele crime. Realizado nos estúdios da Invicta Film, no 
Porto, e estreado no Cinema Batalha em 1927, o filme ganha agora uma banda sonora original, escrita 
especialmente para o Remix Ensemble e para esta ocasião pelo compositor portuense Igor C Silva.
An actress being strangled by her ex-lover in a taxi shocked Lisbon society in 1926. Reporter X 
published the results of his own investigation in the newspapers, denouncing the perpetrator. The 
reporter was Reinaldo Teles, who shortly afterwards directed Taxi No. 9297, a thriller that became 
a classic of Portuguese silent cinema, inspired precisely in that crime. The movie was made at the 
Invicta Film studios, in Porto, and premiered at Cinema Batalha in 1927. Today the movie has its 
own original soundtrack written especially for Remix Ensemble and this occasion, by a Porto born 
composer named Igor C Silva.

€ 14 

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

19 quarta · 21:30 café

TYPICAL ME
SUPER BOCK UNLOCK

ENTRADA LIVRE

Banda bracarense constituída por Adriana Torres (voz), 
Ricardo Azevedo (teclados), Fábio Pereira (guitarra), 
Filipe Ferreira (baixo) e Aury Santos (bateria), Typical 
Me tem na franja neo-soul/r&b/funk a sua praia. Exemplo 
disso é o single “Show a Little Love”, lançado em Outubro 
do ano passado e que, à cabeça de outros temas, con-
voca atenções para este concerto.
Typical Me is a band from Braga consisting of Adriana 
Torres (vocals), Ricardo Azevedo (keyboards), Fábio 
Pereira (guitar), Filipe Ferreira (bass) and Aury Santos 
(drums), with neo-soul/r&b/funk being their proverbial 
cup o’ tea. An example of this is the single “Show a Little 
Love”, released last October and which, headlining other 
songs, calls everyone’s attention to this concert.

MECENAS  
WORTEN DIGITÓPIA

APOIO



40
20 quinta · 22:00 café

QUINTETO  
DE NINGUÉM

SUPER BOCK UNLOCK

22 sábado · 21:30 sala suggia

TINDERSTICKS
21 sexta · 20:30 restaurante

FADO À MESA

€ 39,50 (INCLUI JANTAR)

com ADRIANA PAQUETE, PEDRO MARÃO  
e DIOGO ARANHA

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

ENTRADA LIVRE

On the world tour of their 11th studio album, the 
Tindersticks return to Portugal, where they have a loyal 
following. Formed in London in 1992, with ten studio 
albums and eight original soundtracks written for the 
celebrated filmmaker Claire Denis, the Tindersticks 
continue to push boundaries and explore highly emo-
tional sound environments with innovative textures. 
Recently they were invited to perform in the inaugu-
ral programme of the new Philharmonie de Paris and 
the Elbphilharmonie, in Hamburg, and they frequently 
collaborate with orchestras, guest musicians and vo-
calists. In 2014, they were invited to create orchestral 
soundscapes for the In Flanders Fields Museum, WW1, 
in Ypres, Belgium.

“Quinteto de Ninguém é um projecto liderado por 
Ninguém. Neste concerto vamos poder ouvir coisas 
de Ninguém. Neste quinteto, Ninguém junta pessoas 
que admira e com quem sente afinidade.” Se o colec-
tivo de jazz se apresenta assim, resta-nos revelar a 
identidade de Ninguém: João Paulo Silva (saxofone), 
Ricardo Moreira (piano), Filipe Dias (guitarra), Joni Axel 
(contrabaixo) e Zé Stark (bateria).  
“Quinteto de Ninguém is a project led by Ninguém (no-
body). In this concert we will be able to hear Ninguém. 
In this quintet, Ninguém gathers people they admire and 
with whom they have a real affinity.” If this jazz collective 
presents itself like this, all we can do is reveal the identity 
of Ninguém: João Paulo Silva (saxophone), Ricardo 
Moreira (piano), Filipe Dias (guitar), Joni Axel (double 
bass) and Zé Stark (drums).

Na digressão mundial de apresentação do seu 11.º ál-
bum de estúdio, os Tindersticks não podiam deixar de 
regressar a Portugal, onde têm um público fiel. Formados 
em Londres, em 1992, com dez álbuns e oito bandas 
sonoras para filmes da célebre realizadora Claire Denis, 
os Tindersticks continuam a ultrapassar fronteiras e a 
explorar ambientes sonoros fortemente emotivos e com 
texturas inovadoras. Recentemente foram convidados 
para o programa inaugural das novas Philharmonie de 
Paris e Elbphilharmonie de Hamburgo, colaborando 
frequentemente com orquestras, músicos convidados 
e vocalistas. Em 2014 foram convidados para criar pai-
sagens sonoras orquestrais para o Museu In Flanders 
Fields, em Ypres, Bélgica.

1ª PLATEIA € 32 

2ª PLATEIA € 28 

3ª PLATEIA € 28

Cartão Amigo 25%

promotor: Diferentes Ritmos/Produtores Associados



42  
23 domingo · 18:00 sala suggia

CONCERTO DE CARNAVAL

sinfónica

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MARTIN ANDRÉ direcção musical

Paul Dukas Fanfarra do bailado La Péri 
Léo Delibes Excertos do bailado Sylvia 
Camille Saint-Saëns Bacanal da ópera Sansão e Dalila
Paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro
–
Jean-Baptiste Lully Excertos da comédie-ballet Le bourgeois gentilhomme 
Emmanuel Chabrier Excertos da ópera Le roi malgré lui 
Jacques Offenbach Excertos do bailado Gaîté Parisienne 

€ 24

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Sob o signo do humor e da fantasia, a Orquestra Sinfónica 
celebra um dos momentos mais festivos e libertários 
do ano, onde as normas podem ser transgredidas e 
os papéis sociais são frequentemente invertidos. Da 
extraordinária fanfarra para metais que abre o bailado 
La Péri, passando por alguns números da inovadora 
música do bailado Sylvia, até à brutal sensualidade do 
“bacanal” de Sansão e Dalila ou às desventuras de um 
aprendiz de feiticeiro, o concerto da orquestra faz uma 
viagem por melodias embriagantes e ritmos cómicos 
e insinuantes, temperado com o tom característico da 
música francesa – ou não fosse 2020 o Ano França na 
Casa da Música.

Orquestra Sinfónica celebrates one of the most festive 
and libertarian moments of the year with humour and 
fantasy, where norms can be overruled and social roles 
are often reversed. From the extraordinary brass fanfare 
that opens La Péri, to the ground-breaking music of 
the ballet Sylvia, the brutal sensuality of Samson and 
Delilah’s “bacchanal” or the misadventures of a wizard’s 
apprentice, the concert brings us intoxicating melodies 
and humorous and insinuating rhythms, always with the 
characteristic tone of French music.

MECENAS CICLO SOGRAPE
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23 domingo · 21:00 sala 2

FEDERICO MECOZZI
AWAKENING TOUR

24 segunda · 21:30 sala suggia

PATRICK WATSON

Quando falamos em artistas indie amados em Portugal, 
um dos primeiros nomes que nos salta à cabeça é o de 
Patrick Watson. Com uma longa relação criada com o 
público português, o canadiano não podia deixar de 
visitar o nosso país para apresentar o seu novo disco 
editado em Outubro pela Domino. Patrick Watson e 
os seus acompanhantes do costume prometem uma 
viagem sonora inesquecível, repleta dos ambientes 
fantásticos aos quais já nos habituaram e em que não 
faltarão clássicos como “To Build A Home”.

1ª PLATEIA € 33 

2ª PLATEIA € 28 

3ª PLATEIA € 28

Cartão Amigo 25%

promotor: Lemon Ibéria

Já considerado um valor seguro no mundo da música, 
Federico Mecozzi traz à Casa da Música o seu primeiro 
trabalho a solo, Awakening, onde se apresenta como vio-
linista, compositor e arranjador. Com formação erudita, 
Federico reflecte no primeiro disco as influências do seu 
percurso, evocando universos tão distintos quanto a pop, 
o minimalismo ou a música celta da Irlanda e da Escócia. 
Tem colaborado desde 2009 com o célebre pianista 
italiano Ludovico Einaudi, tanto nas suas premiadas 
gravações como nas digressões mundiais.

Already viewed as a safe bet in the music world, Federico 
Mecozzi presents his first solo work, Awakening, where 
he performs as a violinist, composer and arranger. With 
a classical training, Federico reflects on the multiple 
influences of his career in this first album, evoking univer-
ses as distinct as pop, minimalist music or Celtic music 
from Ireland and Scotland. He has been collaborating 
with the famous Italian pianist Ludovico Einaudi since 
2009, both in his award-winning studio recordings and 
in his live performances throughout the world.

€ 25

Cartão Amigo 25%

promotor: Uguru

When we talk about beloved indie artists that are utterly 
cherished in Portugal, one of the first names that co-
mes to mind is Patrick Watson. With a long relationship 
with the Portuguese audience, the Canadian returns to 
present his new album, released in October by Domino. 
Patrick Watson and his usual companions will take us on 
an unforgettable journey through the fantastic environ-
ments they have accustomed us to, without forgetting 
to include classics like “To Build A Home”.



46
25 terça · 17:00 sala suggia

ORQUESTRA GERAÇÃO
CONCERTO DE CARNAVAL

26 quarta · 21:30 sala suggia

GLENN MILLER ORCHESTRA

Fundada em 1937 por Glenn Miller, esta célebre big 
band faz-nos recuar aos tempos do swing contagian-
te das pistas de dança americanas dos anos trinta, 
continuando a encantar com os grandes sucessos 
“Moonlight Serenade”, “In The Mood”, “Tuxedo Junction” 
ou “Chattanooga Choo Choo”. Ray McVay dirige os cer-
ca de 20 talentosos músicos e cantores que esgotam 
sempre as salas por onde passam.

€ 35

Cartão Amigo 25%

promotor: Incubadora d’Artes 

Founded in 1937 by Glenn Miller, this famous big band 
takes us back to the catchy swing times of the American 
dance floors of the 1930s, delighting us with hits like 
“Moonlight Serenade”, “In The Mood”, “Tuxedo Junction” 
or “Chattanooga Choo Choo”. Ray McVay conducts the 
approximately 20 talented musicians and singers who 
always sell out every venue where they perform.

€ 10

Cartão Amigo 25%

promotor: Orquestra Geração 

JOSÉ JESUS OLIVETTI direcção musical 
MARIA ALICE voz
 

Edward Elgar Pompa e Circunstância
Ludwig van Beethoven Sinfonia n.º 5 em  
Dó menor (1.º andamento) 
Luís de Freitas Branco Andante, de Duas 
Melodias 
Eugénio Tavares Despedida 
Silvestre Fonseca Parede Bedje
Piotr IlitchTchaikovski Marcha Eslava
Arturo Márquez Danzón n.º 2 

 

Orquestra Geração/Sistema Portugal é um projecto 
pedagógico de inclusão social através da música cujos 
resultados são já inegáveis. Ao longo dos últimos anos 
mudou a vida de muitos jovens, dinamizando a comu-
nidade e estabelecendo laços afectivos que reforçam a 
auto-estima pessoal e colectiva. Tem sido considerado 
um dos projectos de intervenção social mais significati-
vos da União Europeia e foi distinguida pela Fundação 
Manuel António da Mota e pela Assembleia da República.
Orquestra Geração/Sistema Portugal is a project of 
social inclusion through music with irrefutable results. 
Over the last few years, it has changed the lives of many 
young people, stimulating the community and estab-

lishing emotional bonds that reinforce personal and 
collective self-esteem. It has been considered one of 
the most significant social intervention projects in the 
European Union and was distinguished by the Fundação 
Manuel António da Mota and the Portuguese Parliament.
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26 quarta · 21:30 café

LOUR
SUPER BOCK UNLOCK

27 quinta · 21:30 sala 2

CATI FREITAS
27 quinta · 22:00 café

RENATO DIAS
SUPER BOCK UNLOCK

ENTRADA LIVRE

€ 12

Cartão Amigo 25% · Associação Mutualista Montepio 20%  
(dois bilhetes por associado; disponível apenas na bilheteira)

promotor: Bairro da Música ENTRADA LIVRE

Chama-se Lourenço Botelho e com apenas 16 anos 
lançou o seu primeiro single, Honey. Assumiu o nome 
artístico Lour e tem vindo a conquistar um lugar por 
direito na música portuguesa, onde se define como um 
“young boy with old thoughts”.
His name is Lourenço Botelho and at the age of 16 he 
released his first single, Honey. He chose the stage name 
Lour and has been rightfully trying to make a name for 
himself in the Portuguese music scene, defining himself 
as a “young boy with old thoughts”.

Editado há um ano, o álbum Estrangeira iniciava a sua 
divulgação quando, devido a uma gravidez de risco, Cati 
Freitas se viu impedida de subir aos palcos. Durante 
esse tempo, as canções tornaram-se a sua companhia, 
surgindo a vontade as trazer aos concertos tal como 
elas começam, na voz e no piano, sem subterfúgios ou 
distracções. Num concerto marcado pelo intimismo, 
Cati Freitas demonstra o seu trabalho de exploração da 
língua portuguesa, com um som que recolhe influências 
da MPB, da música pop, da intemporalidade acústica 
do jazz e das refinadas vozes de Ella Fitzgerald, Amália 
Rodrigues e Elis Regina.
Released a year ago, the album Estrangeira was just 
beginning its promotional tour when, due to a high-risk 
pregnancy, Cati Freitas was prevented from performing 
live. During this time, the songs kept her company, as 
well as the desire to perform them on stage just as they 
were written, with only her voice and a piano, without any 
subterfuge or distractions. In an intimate concert, Cati 
Freitas demonstrates how she explores the Portuguese 
language, with a sound that gathers influences from 
MPB, pop music, the acoustic timelessness of jazz and 
the refined voices of Ella Fitzgerald, Amália Rodrigues 
and Elis Regina.

O guitarrista Renato Dias e o seu trio, completado por 
Filipe Teixeira (contrabaixo) e Filipe Monteiro (bateria), 
apresenta composições originais que se propõem con-
trariar estigmas ou preconceitos associados ao jazz, 
explorando várias perspectivas do conceito de belo: dos 
ambientes contemplativos a sonoridades e harmonias 
delicadas que contrastam com ritmos revigorantes.
Guitar player Renato Dias and his trio, with Filipe Teixeira 
(double bass) and Filipe Monteiro (drums), present 
original compositions that aim at refuting stigmas or 
prejudices associated with jazz, exploring various pers-
pectives of the concept of beauty: from contemplative 
environments to delicate sounds and harmonies that 
contrast with invigorating rhythms.

SUBSCREVA  
A NOSSA  

NEWSLETTER

Ao subscrever a nossa  
newsletter, terá acesso  

prioritário à actualização  
da nossa agenda e acesso  

a campanhas especiais.

www.info.casadamusica.com/ 
newsletter-casa-da-musica
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OS MÚSICOS VOARAM NA TAP AIR PORTUGAL
A COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MÚSICA

50 sinfónica 
28 sexta · 21:00 sala suggia

DANÇAS DE STRAVINSKI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
MICHAEL SANDERLING direcção musical 
SÉRGIO CAROLINO tuba

Igor Stravinski Polca de Circo
John Williams Concerto para tuba e orquestra
-
Anton Webern Im Sommerwind
Igor Stravinski Suite de O Pássaro de Fogo 

O regresso do aclamado maestro Michael Sanderling 
à Casa da Música é sempre um momento alto da 
temporada da orquestra. O programa começa com 
a bem -humorada Polca de Circo, recheada de efeitos 
grotescos que remetem para o universo circense – na 
verdade, a obra foi mesmo escrita para um número 
de elefantes. Uma obra essencial do repertório das 
grandes orquestras, O Pássaro de Fogo foi o bailado 
que catapultou Stravinski para a fama. Conta a história 
da viagem de um príncipe ao mundo mágico de um 
semideus. Pelo meio, o versátil tubista Sérgio Carolino 
é solista num Concerto de John Williams, o compositor 
mais premiado da história de Hollywood.

The return of acclaimed conductor Michael Sanderling 
to Casa da Música is always a highlight of the season. 
The programme starts with the humorous Circus Polka 
and its grotesque effects that refer to the circus universe 
– in fact, the work was actually written for a circus act 
with elephants. An essential work in the repertoire of 
the great orchestras, The Firebird was the ballet that 
catapulted Stravinsky to fame. It tells the story of a 
prince’s journey into the magical world of a demigod. 
Meanwhile, the versatile tubist Sérgio Carolino is the 
soloist in a piece by John Williams, the most awarded 
composer in Hollywood history.

1ª PLATEIA € 23 

2ª PLATEIA € 20 

3ª PLATEIA € 18

Jovem 50% · Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%
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ANO 2020
CARTÃO INDIVIDUAL € 47

CARTÃO JOVEM € 28

SEMESTRAL
CARTÃO INDIVIDUAL € 23,50

CARTÃO JOVEM € 14

Jan–Jun 2020/Jul–Dez 2020

O desconto nos concertos é relativo  
ao período de vigência do cartão

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 
25% de desconto na aquisição de assinaturas  
(apenas para o cartão anual e na razão de uma unidade  
de assinatura por cartão)
25% de desconto nos concertos da programação artística  
(válido para um bilhete por cartão)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo,  
com preço igual ou superior a € 10 (válido para um  
bilhete por cartão)
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo  
ser confirmada até 48 horas antes do concerto
Informação antecipada sobre os grandes momentos  
da programação
Informação regular sobre a programação
Direito a ofertas e oportunidades ao longo do ano
Possibilidade de pagamento parcelar na aquisição  
de assinaturas (valor superior a € 100) 

COMO ADQUIRIR 
www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229

MECENAS VISITAS GUIADAS

Venha conhecer a Casa e termine 
a sua visita num concerto 
Descubra a vasta e ousada 
arquitectura da Casa da Música, 
através das nossas visitas guiadas.
Lideradas por uma equipa de 
guias especializada, as visitas 
levá-lo-ão a explorar os recantos 
da Casa, aventurando-o pelo 
edifício projectado pelo arquitecto 
holandês Rem Koolhaas.
Poderá ainda conhecer as suas 
várias funcionalidades, bem  
como o seu  projecto artístico, 
cultural e social.  
Um passeio que permitirá um novo 
olhar e uma nova perspectiva 
sobre a Casa. 
No final, se adquirir um bilhete 
para qualquer concerto dos 
Agrupamentos Residentes bene-
ficiará de um desconto igual ao 
valor da visita.

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

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

ESCOLAS € 3,50 
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (> 3anos) onde são desenvolvidos 
jogos musicais

TURÍSTICA € 12,50 
(inclui brochura e copo de vinho do Porto) 
Com uma duração um pouco mais longa, 
poderá conhecer o edifício, num registo 
descontraído e envolvente.

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

ANIVERSÁRIO NA CASA  
A PARTIR DE € 16 
Dos 4 aos 12 anos 
Queres uma festa diferente? Surpreende os 
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que 
gostarias de partilhar com eles. A Casa da 
Música está à tua espera para te oferecer 
um percurso cheio de surpresas, música e 
boa disposição.  
Traz os teus amigos e vem viver connosco 
a melhor aventura do teu aniversário. 
Parabéns! 

MARCAÇÕES 
+351 220 120 233 
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; 
a aquisição do bilhete está sujeita à 
disponibilidade da sala
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VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música 
Bilheteira on-line 
www.casadamusica.com 
Lojas Worten 

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

BILHETE JANTAR+CONCERTO 
Venda limitada à lotação do Restaurante. 

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. 

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

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.

Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,  
Ciclo Jazz  e Terças Fim de Tarde
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50% 
Professores e estudantes de música – 50% 
Sénior > = 65 anos – 15% 
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas para menores de 18 
anos (válido apenas para Sinfónica ao Domingo)

Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem 
Desconto de 25% em concertos 
promovidos pela Casa da Música
Desconto de 80% nos concertos 
Terças Fim de Tarde
Os descontos acima mencionados  
são aplicados em concertos com  
preço igual ou superior a € 10

VISITAS GUIADAS 
Diariamente 
Português 11:00 e 16:00 
Inglês 11:00 e 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 previamente. 
Reservas +351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com 
*valor a descontar na compra de um bilhete 
para qualquer concerto dos Agrupamentos 
Residentes, desde que efectuada no  
final da visita. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO EDIFÍCIO, 
BILHETEIRA e LOJA
Segunda a Sábado: 9:30—19:00 
Domingo e Feriados: 9:30—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 
Sextas e Sábados 12:30—15:00  
e 19:30—00:00 
Domingos 
Encerrado, excepto em véspera de feriado 
Feriados 
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas 220 107 160 

CAFÉ CASA DA MÚSICA 
Todos os dias 09:00–24:00 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
 Bilhete de Evento
€2,5 válido para um período máximo de 
estacionamento de 3,5 horas consecutivas 
entre as 19:00 e a 01:00 
Desconto Restaurante Almoço 
€ 0,6 válido para o período de estacionamento 
entre as 12:30 e as 15:30 
Desconto Restaurante Jantar 
€ 1,5 válido para o período de estacionamento, 
entre as 19:00 e a 01:00 
Aberto 24 horas
Contactos 
22 609 54 07 / 917 649 836
pcm-porto@saba.eu

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

Casa da Música na internet
Website www.casadamusica.com
Facebook @casadamusica
Twitter @casadamusica
Instagram @casadamusicaporto
Youtube /casadamusicaporto
Vimeo /casadamusica

CALL CENTER: +351 220 120 220 

OS PREÇOS ANUNCIADOS NESTA 
BROCHURA SÃO VÁLIDOS SALVO  
ERRO TIPOGRÁFICO.

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

DISCOUNTS
Orquestra Sinfónica, Remix, Coro, Piano Series, 
Jazz Series and Tuesdays at the End of the 
Afternoon (19:30) 
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
Continente Card: in the purchase of an Adult 
ticket, we offer 2 tickets for children under  
18 years (valid for Symphonic on Sundays only)
 
Friend Card
25% discount in concerts promoted by  
Casa da Música
80% discount in Tuesdays at the End of the 
Afternoon (19:30) concerts

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
+ 351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
Building, Ticket Office and Shop
Monday to Saturday: 9:30-19:00 
Sunday and holidays: 9:30-18:00
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

informações gerais

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
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
Manvia
Derichebourg Facility Services
Strong Charon

OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

 



MENU ALMOÇO
O Chef Artur Gomes prepara diariamente três opções 
de almoço – carne, peixe e vegetariano – que conferem 
a forma mais cómoda e acessível para o seus almoços 
diários de trabalho ou de convívio. O menu almoço inclui 
tudo o que completa uma refeição: couvert, entrada, 
prato, sobremesa, bebida e café.

€ 16

MENU JANTAR+CONCERTO
A compra de um bilhete de concerto dá-lhe a possibili-
dade de jantar no Restaurante Casa da Música, fruindo 
de um menu especialmente preparado pelo Chef Artur 
Gomes. Antes ou depois do concerto, conforme a sua 
preferência, aproveite esta oferta que contempla: cou-
vert, entrada, prato, sobremesa, bebida e café.

€ 19,50 (CASO O JANTAR SEJA ADQUIRIDO  

NO ACTO DE COMPRA DO BILHETE)

€ 21 (COM A APRESENTAÇÃO DO BILHETE  

NO RESTAURANTE)

Para mais informações consulte:  
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas:  220 107 160 
restaurante@casadamusica.com

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos 
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portugue-
sas. As sessões, com regularidade mensal, incluem um 
jantar especialmente concebido para harmonizar com 
os vinhos em apreciação.
—
em fevereiro:
18 terça · 19:30 
QUINTA DE COTTAS
O objectivo da Quinta de Cottas é a produção de vi-
nhos de alta qualidade com uma personalidade forte. 
Com uma área de 10 hectares na Região Demarcada 
do Douro (Cima Corgo), as suas vinhas são povoadas 
com as castas tradicionais do Douro, a fim de preservar 
o património genético da região. Beneficiando de uma 
excelente exposição solar e solos de xisto, os vinhos 
da Quinta de Cottas têm um perfil e carácter únicos.

€ 30 (INCLUI JANTAR DEPOIS DA PROVA)






