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serviço educativo 2022/23

O Serviço Educativo da Casa da Música arranca para o ano lectivo 22/23 com a
ambição e a vontade de concretizar a sua missão: levar a música a todos, sem excepção alguma. Existe um olhar de esperança para este ano, que assenta, por um
lado, no regresso à normalidade da vida escolar e, por outro, numa programação
renovada em que todos podem encontrar um bom motivo para vir à Casa da Música.
Entre as principais novidades da temporada está uma reformulação completa
das Primeiras Oficinas, que se realizam aos domingos, dirigidas a bebés e respectivas famílias. Surgem agora em formato híbrido, dentro do conceito de “workshow”
(oficina/espectáculo), deixando as sessões de estar divididas por faixas etárias, em
prol de uma participação familiar mais abrangente. Os conteúdos foram também
renovados: são quatro as oficinas em estreia, nesta categoria.
Novidade que nos deixa particularmente felizes é a do regresso do projecto
A Casa vai a Casa, que até ser interrompido, em 2016, levou a Casa da Música a
muitas comunidades e grupos de cidadãos em risco de exclusão social sem possibilidade de se deslocarem até nós. É um reforço da nossa razão de ser enquanto
Serviço Educativo.
Grandes momentos contam-se muitos, ao longo do ano, como o Dia Mundial
da Música, celebrado por um grupo coral com crianças e adolescentes; o festival
Ao Alcance de Todos, que entre várias outras propostas inclui um importante
projecto de palco desenvolvido no âmbito do Curso de Formação de Animadores
Musicais, com a participação de várias comunidades, para ser apresentado na
primeira parte de um concerto da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música;
ou o Dia da Criança, que traz de volta o espectáculo Cha Cha Pum, já um clássico
do Serviço Educativo. Outros regressos se saúdam, como o de Bach Be Cue, mas
no meio da programação há também espaço para muitas estreias.
Datas importantes do nosso calendário de actividades são ainda as das
maratonas tradicionalmente integradas em dois ciclos anuais da Casa: Helena Sá
e Costa e Suggia. O Coro Infantil, por seu lado, continua a crescer, com base num
trabalho continuado na Casa e em escolas públicas do ensino básico, a mostrar
ao público todo o talento que o habita.

Para Julho, na recta final da época lectiva, está agendada mais uma Academia de Verão
Remix Ensemble, que possibilita uma oportunidade de formação a dezenas de jovens músicos.
Uma palavra especial para todos os grupos que nos visitam durante a semana — pré-escolar, escolas do ensino básico e secundário, instituições de pessoas com necessidades
especiais, IPSS e tantos outros grupos organizados. Entre oficinas, espectáculos e formações,
são muitos os motivos para se manter sempre o Serviço Educativo da Casa da Música debaixo de olho, acompanhando o evoluir de uma programação que, de novo, alia a pedagogia
à diversão, sem esquecer nunca a premissa inegociável de se dirigir a todos.

ciclos e celebrações
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DIA MUNDIAL
DA MÚSICA
Todos os anos, naquele que é, por excelência, o dia de
celebrar a música (01 de Outubro), o Serviço Educativo faz
questão de assinalar a data com propostas sempre diferentes,
demonstrando a singularidade do ímpeto criativo e renovador
que caracteriza o seu trabalho. O projecto deste ano parte da
ideia de que a música pode mudar o mundo. Uma festa à escala
da música e da cidade na Praça Exterior da Casa da Música.
Um momento que junta coros infantis e juvenis, aberto a todos.

MUSIC CHANGES
THE WORLD
01 de outubro
JIM PAPOULIS direcção artística
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA, CORO LIRA, JOVENS
CANTORES DE GUIMARÃES, MENINOS CANTORES DO
MUNICÍPIO DA TROFA e CORO ESCOLAR interpretação

Este ano, as nossas celebrações do Dia
Mundial da Música são marcadas por um
projecto com coros infantis/juvenis e duas
turmas de escolas públicas do ensino básico.
O tema central é a ideia de que a música,
enquanto ferramenta de inclusão, pode mudar
o mundo. Durante três dias, centenas de jovens trabalharão com o músico e compositor
norte-americano Jim Papoulis, que tem orientado workshops pelo mundo inteiro baseados
no potencial da música para curar, educar
e capacitar a vida dos mais novos. O resultado desse trabalho, apresentado na Praça
Exterior da Casa da Música, é o prato forte
da festa que assinala esta data tão especial.
01.10 sábado · 16:30 praça exterior
ENTRADA LIVRE
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CORO INFANTIL
CASA DA MÚSICA
RAQUEL COUTO maestrina titular
JOANA CASTRO técnica vocal
JONAS PINHO formação musical
DALILA TEIXEIRA e DUARTE CARDOSO pianistas acompanhadores

Formado em 2017, o Coro Infantil é o agrupamento residente
mais recente da Casa da Música e conta actualmente com 50
vozes, com idades compreendidas entre os 10 e 15 anos. Sob a
direcção da maestrina portuguesa Raquel Couto, este projecto
artístico e educativo tem crescido a passos seguros e já se tornou um elemento indispensável da Casa, muito acarinhado pelo
público. O entusiasmo das crianças e o seu reconhecimento pelo
trabalho formativo e contínuo aqui desenvolvido é notório nas
apresentações que o Coro realiza em nome próprio ou ao lado
dos outros quatro agrupamentos residentes da Casa.

NO NATAL
02+03 de dezembro
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
RAQUEL COUTO concepção e direcção artística

Qual o som do Natal? Que compositores e
poetas se deixaram inspirar pela quadra festiva? Para o que nos remete essa data? Estas
questões e outros mistérios são desvendados
pelo Coro Infantil no concerto de Natal. Uma
aventura musical que percorre partituras que
vão do repertório popular ao erudito.
02.12 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

DE CANTO
EM CANTO
09 de julho
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
RAQUEL COUTO direcção musical
DALILA TEIXEIRA piano

Viajar por canções de vários tempos e lugares é a proposta de mais um concerto em
nome próprio do Coro Infantil Casa da Música.
Vai-se de canto em canto para celebrar a música em todas as suas vertentes: ora se viaja
pelas partituras eruditas de várias épocas, ora
se cantam os temas da música popular de
várias geografias e eras. Um concerto para
todos os que adoram viajar e conhecer o
mundo através da música.

€ 4
MECENAS CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

03.12 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

09.07 domingo · 18:00 sala suggia
Famílias e público geral (> 6 anos)

€ 8

€ 8
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AO ALCANCE
DE TODOS
Espectáculos e oficinas corporizam um momento de superação
dos artistas, de aproximação de públicos, de reconhecimento da
arte como ferramenta poderosa na inclusão, mas o Ao Alcance
de Todos é mais do que isso, mais do que um festival – é, por
assim dizer, o rosto do trabalho contínuo que o Serviço Educativo
desenvolve em projectos artísticos de natureza inclusiva. Ainda
assim, estamos a falar de um momento cheio, em que ao longo
do mês de Abril levamos a palco pessoas diferentes, com especificidades próprias, vindas de muitos lugares, para as envolver
na construção de um evento artístico, cientes de que ao fazê-lo
estamos também a sensibilizar uma geração futura para o trabalho de inclusão. A programação do festival é, todos os anos,
apresentada em brochura própria, semanas antes do seu início.

VIAGEM
AO CENTRO
DA CRIATIVIDADE
05 de abril
ANA ISABEL OLIVEIRA e IVO BRANDÃO direcção artística
CERCI SÃO JOÃO DA MADEIRA interpretação

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

SINFONIA DA
LIBERDADE
28 de abril
PAUL GRIFFITHS e PETE LETANKA direcção artística
17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS,
OUTROS interpretação

A música é uma das mais poderosas ferramentas de inclusão na sociedade, transformando-se muitas vezes num elemento fundamental para a realização pessoal. Criado
no âmbito do projecto Holograma, que levou
formadores do Serviço Educativo a trabalhar de perto com a CERCI de São João da
Madeira, este concerto tem como ponto de
partida a própria cidade: a sua indústria, as
suas tradições e as suas gentes. Um espectáculo único onde todos os participantes foram
criadores, contribuindo assim para esbater
as barreiras que ainda persistem no dia a dia.

Na esteira de mais uma comemoração do
25 de Abril, a Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música interpreta a 5.ª de Beethoven,
enquanto o Serviço Educativo, na primeira
parte do concerto, nos dá a ouvir a Sinfonia
da Liberdade, criação colectiva dos alunos
do 17.º Curso de Formação de Animadores
Musicais e de várias comunidades. Se a ideia
de destino está presente na sinfonia original
de Beethoven, a obra que preenche a primeira
parte do concerto da Sinfónica contrapõe-lhe
o valor da liberdade, essencial para que cada
um possa construir o seu percurso, musical
ou de vida, de forma criativa.

05.04 quarta · 19:00 sala 2
Público geral (> 6 anos)

28.04 sexta · 21:00 sala suggia
Público geral (> 6 anos)

€ 8

PREÇO A ANUNCIAR
ver página 84
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BAÚ DE
MEMÓRIAS
SONORAS
03+04 de abril
CATARINA ESTÁCIO e RICARDO VIEIRA formadores

A ligação entre a memória e o som, verificável
nas mais diversas experiências, está à cabeça
da ordem de trabalhos para esta oficina, onde
se explora o movimento no espaço e se utiliza
o Sonorium — instrumento virtual concebido
na Casa da Música — como ferramenta de
criação musical e construção de jogos de
memória. Entre outras coisas, veremos como
a noção de amor é construída pela memória
ou como a palavra pode ser usada para construir e desconstruir a memória.
03+04.04 · 10:30 e 14:30 sala laranja
Grupos com necessidades educativas especiais
€ 3

HOLOGRAMA
— PROJECTOS
COMUNITÁRIOS
VOL. 2
04 de abril
Seguimos a viagem pelo registo em vídeo
das intervenções comunitárias realizadas em
municípios da Área Metropolitana do Porto no
âmbito do projecto Holograma, uma parceria
entre esta e a Casa da Música com financiamento do programa Cultura para Todos.
Depois do vol. 1, já editado em 2022 e que
documentou 12 projectos do Holograma, é
tempo de olhar para os espectáculos que se
seguiram: quem os construiu e concebeu?
Quem esteve no palco? Qual o processo e o
impacto que se seguiu? Quais as expectativas
e os medos? Um registo que dá resposta a
estas questões e irá, com certeza, levantar
muitas mais.
04.04 terça · 19:00 sala 2
Público Geral (> 6 anos)
ENTRADA LIVRE
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TRIBUTO A
D. HELENA
Todos os anos, num fim-de-semana em cheio para os instrumentos de tecla, a Casa da Música presta o seu tributo à pianista,
concertista e professora portuense Helena Sá e Costa (1913–
2006), que, além de uma acção pedagógica de grande relevo a
nível nacional, encantou audiências em palcos do mundo inteiro.
O seu legado permanece vivo entre várias gerações de pianistas.

MARATONA DE
TECLISTAS 2023
20+21 de maio
CONCERTOS DE INSTRUMENTOS DE TECLA COM ALUNOS
DE ESCOLAS VOCACIONAIS DE MÚSICA

Várias centenas de teclistas distribuem-se
pelos diferentes espaços do edifício e mostram a um público entusiástico o talento que
têm, contribuindo para a criação de uma atmosfera muito especial. Não é uma novidade,
mas todos os anos nos surpreende. Para 2023
aguardamos, como de costume, uma participação muito expressiva nas salas da Casa
da Música, mas não deixaremos também de
ter apresentações em vídeo que poderão
ser visualizadas nos canais digitais da Casa.
20+21.05 sábado+domingo · 10:00 vários espaços
Famílias e público geral
€ 3
inscrições: seducativo@casadamusica.com
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CORO INFANTIL
ESCOLAS
Se a Casa da Música tem hoje um Coro Infantil entre os seus
agrupamentos residentes, isso deve-se a este projecto, iniciado
no ano lectivo 2016/2017 e desenvolvido com três escolas da
Área Metropolitana do Porto – Lomba (Porto), Quatro Caminhos
(Matosinhos) e Quinta das Chãs (V. N. Gaia). É uma parceria de
cariz pedagógico e artístico, orientada para o trabalho das vozes.
Todos os anos, cerca de 350 alunos têm sessões semanais com
formadores do Serviço Educativo, onde não apenas se estimula
a criatividade e o gosto pela música, como se ensaia repertório,
contextualizado quer na vida escolar, quer na programação da
Casa da Música.

ESCOLA A
CANTAR 2023
29 de maio
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, DALILA TEIXEIRA, DUARTE
CARDOSO, IVO BRANDÃO, JOANA CASTRO e RAQUEL COUTO
direcção musical
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA, JOANA CASTRO e RAQUEL
COUTO direcção coral
DALILA TEIXEIRA, DUARTE CARDOSO e IVO BRANDÃO
acompanhamento instrumental
COROS DAS EB1 DA LOMBA, QUATRO CAMINHOS e QUINTA
DAS CHÃS interpretação

Este encontro dos três projectos corais escolares que iniciámos em Outubro de 2016
é já um momento alto da nossa programação. Milhares de crianças tiveram, ao longo
destes anos, um contacto progressivo com
a prática vocal. Em Maio de 2023, mais uma
vez, receberemos cerca de 350 crianças que
apresentarão a toda a comunidade o trabalho
desenvolvido durante o ano lectivo e, simultaneamente, terão uma experiência artística
na Sala Suggia, auditório principal da Casa da
Música, o que para muitos ficará na memória.
29.05 segunda · 19:00 sala suggia
Famílias e público geral (> 6 anos)
€ 8
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DIA DA CRIANÇA
Celebrado desde sempre com espectáculos muito especiais,
o Dia da Criança vem avivar as nossas consciências para a
importância de ouvirmos os mais novos. Este ano o Serviço
Educativo assinala a data com O Regresso de Cha Cha Pum,
um dos espectáculos mais aclamados pelo público.

O REGRESSO DE
CHA CHA PUM
01 de junho
JOAQUIM ALVES e TIAGO OLIVEIRA direcção artística
e interpretação
LUIS OLIVEIRA e PAULO COELHO DE CASTRO interpretação

Quatro artistas com quatro cajons fazem
uma performance enérgica de percussão e
teatro físico. Sem uma palavra vertida, é com
o corpo inteiro e muito humor que recriam
um novo dia de trabalho de operários com
personalidades distintas. Peripécias, pirraças
e brincadeiras rítmicas em catadupa integram
esta produção, já aplaudida em vários palcos
internacionais e que agora regressa à Casa,
com novidades na manga.
01.06 quinta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré escolar, básico e secundário
€ 4
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SUGGIA
O legado da violoncelista portuense Guilhermina Suggia tem
sido inspiração para um ciclo especial que dá a conhecer a
música do seu instrumento. Com frequência bienal, o Prémio
Suggia é uma oportunidade para assistir a um conjunto de
recitais de grande qualidade e de concertos com orquestra
por jovens promessas chegadas ao Porto de várias escolas
artísticas europeias. A crescer de ano para ano, a Maratona
de Violoncelistas é um momento particularmente intenso e
apreciado de abertura da Casa a escolas e músicos de olhos
apontados ao futuro.

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS
08 de julho
CONCERTOS DE VIOLONCELO COM ALUNOS DE ESCOLAS
VOCACIONAIS DE MÚSICA

É mais uma celebração e é mais um momento
em que alunos do ensino vocacional de música se apresentam em vários espaços da
Casa da Música. Ao longo dos anos temos
tido grande participação de violoncelistas:
a solo, em pequenos agrupamentos ou em
grandes ensembles com dezenas de instrumentistas. Para 2023 aguardamos igualmente
uma participação escolar forte e apaixonada.
MECENAS CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

08.07 sábado · 10:00 vários espaços
€ 3
inscrições: seducativo@casadamusica.com
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SONÓPOLIS
2023
SAM MASON e TIM STEINER direcção musical
17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS, OUTROS interpretação

O Curso de Formação de Animadores Musicais culmina com o
espectáculo Sonópolis, que em 2023 celebra o seu 15.º aniversário.
É um encontro entre comunidades diversas, tendo-se tornado ao
longo do tempo uma referência internacional na arte participativa
que integra de forma homogénea artistas profissionais e não-profissionais. Todos os anos a festa é diferente, como são diferentes
os músicos, vindos de vários pontos do País, os formandos e, naturalmente, a música. Espelho do trabalho do Serviço Educativo,
Sonópolis reúne cerca de duas centenas de pessoas no palco da
Sala Suggia, num ambiente de celebração e partilha. Um espectáculo
que se afirma há vários anos no panorama nacional como a grande
festa da música feita com comunidades.
02.07 domingo · 18:00 sala suggia
Famílias e público geral (> 6 anos)
ENTRADA LIVRE

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

ver página 84
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PRIMEIROS
CONCERTOS
Com um espectro musical que vai da clássica à electrónica dos
nossos dias, num percurso que visita muitas outras capelinhas,
estes Primeiros Concertos são experiências destinadas a bebés e crianças dos três meses aos seis anos de idade. A ideia
é transmitir-lhes pistas múltiplas de encontro com a música,
momentos coloridos de forte componente visual que convocam
todos os sentidos a uma vivência musical activa e interactiva.
Como sempre, não vão faltar novidades. Só para dar uma ideia,
teremos Vivaldi, Bach e Schumann em convívio com a poetisa
Sophia ou a história de Pinóquio.

SOPHIA
09+10 de outubro
ANA BENTO e BRUNO PINTO direcção artística,
música e interpretação
SOPHIA DE MELLO BREYNER e ANA BENTO textos
ANA BENTO, BRUNO PINTO, JASMIM PINTO,
JOAQUIM RODRIGUES, MIGUEL RODRIGUES
e OLÍVIA PINTO interpretação

A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner
são inspiração para este concerto intimista,
que se alimenta de poemas e textos da autora
portuense. A liberdade de sílaba a sílaba faz
emergir o nosso próprio poema e o som das
coisas leva-nos ao encontro do mar do silêncio. Sophia é mar, natureza, cidade, tempo.
09.10 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)
€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

10.10 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)
€ 4
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VIVA, VIVALDI!
13+14 de novembro

BACH BE CUE
29+30 de janeiro

PINÓQUIO
26+27 de fevereiro

SERVIÇO EDUCATIVO direcção artística
DANIEL SOUSA, INÊS LAPA, JOAQUIM ALVES, ÓSCAR
RODRIGUES e TIAGO OLIVEIRA interpretação
ÓSCAR RODRIGUES electrónica

PAULO NETO direcção artística e interpretação
JOÃO PRATAS, MATILDE BARBAS, RODRIGO NEVES
e SÓNIA SOBRAL interpretação

Esta criação do Serviço Educativo estreou-se em 2013 aquando do ano Itália. Teve um
enorme sucesso, o que a levou a ser também
apresentada fora da Casa. Toda a inspiração
de Viva, Vivaldi!, espectáculo de forte componente cénica e cenográfica, advém da música
escrita por este grande compositor italiano
do período Barroco.

Se a música alimenta, sirva-se então uma
suculenta refeição de Bach. Este concerto
bem-humorado, finalista dos YEAH! Awards,
os prémios europeus para produções infanto-juvenis, já montou o restaurante em vários
palcos, inclusive em São Paulo. Regressa à
Casa com a melhor ementa barroca.

Carlo Collodi escreveu uma das mais fascinantes histórias infantis de sempre, Pinóquio.
140 anos depois, revemos a história do boneco de madeira, a sua mensagem, e transformamo-la num espectáculo musical adaptado
aos nossos dias e vocacionado para o público
dos Primeiros Concertos.

13.11 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

29.01 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

26.02 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

14.11 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

30.01 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

27.02 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

€ 4

€ 4

€ 4

SOFIA NEREIDA direcção artística e interpretação
FLÁVIO ALDO e JOANA PEREIRA interpretação
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CENAS INFANTIS
1 BIGO
26+27 de março
JORGE QUEIJO direcção artística e interpretação
ANA CONCEIÇÃO, BEATRIZ PRADA, BEATRIZ ROLA
e CATARINA CARVALHO GOMES interpretação

28+29 de maio
BEATRIZ ROLA e PEDRO ALVADIA direcção artística
e interpretação
SERVIÇO EDUCATIVO interpretação

FLORESTA
DOS SONS

O que é o amor umbilical? Que cordão é esse
que nos mantém ligados muito depois de ser
cortado? Viagem ao umbigo de cada um e
demonstração de como ele nos liga àqueles
de quem gostamos, este concerto para bebés
é também representativo da essencialidade
do amor maternal e paternal. Mostra-nos, por
outro lado, como a vida nos pode dar mais
cordões e ligações, pondo-nos perante o
paradoxo do umbigo enquanto símbolo do
egoísmo e da união ao outro.

Jogar à cabra-cega, brincar montado num
cavalo de pau ou simplesmente sentir o conforto de se estar à lareira. São estas apenas
algumas das imagens que levavam Robert
Schumann até à infância, o mundo dos sonhos, do mistério e de todas as possibilidades. Inspirado neste imaginário, o compositor escreveu Cenas Infantis, o célebre ciclo
para piano que agora se torna objecto de uma
releitura delicada e divertida pelo Serviço
Educativo da Casa da Música. Um espectáculo único que nos vai levar pelos mundos
imaginados pelo compositor.

26.03 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

28.05 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

18.06 domingo · 10:00, 11:30 e 16:00 sala 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 SEGUNDO ACOMPANHANTE > 6 ANOS

27.03 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

29.05 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

19.06 segunda · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino pré-escolar (3-6 anos)

€ 4

€ 4

€ 4

18+19 de junho
DIGITÓPIA direcção artística
ANA ISABEL OLIVEIRA, FILIPE FERNANDES, ÓSCAR RODRIGUES,
RICARDO VIEIRA e RUI RODRIGUES interpretação

Um mergulho na floresta, nas suas histórias e
paisagens sonoras, com a ajuda da Digitópia,
que, recorrendo à tecnologia, nos dará a ouvir
de múltiplas formas os sons de uma floresta
mágica. Um concerto-viagem que é igualmente
um despertar da consciência de todos para
questões ambientais.
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OS NOSSOS
CONCERTOS
São tipologias muito variadas de concertos: de festas e performances a concertos encenados. Cada um apresenta uma
proposta musical identitária, variando de uns para os outros os
instrumentos, os estilos, as formações, os contextos, as temáticas
e os públicos, mas todos estes espectáculos são peças de um
puzzle que tende para o infinito. O propósito de base é celebrar
a liberdade de criar, comunicar e partilhar. Envolvem-se artistas,
une-se trabalho e brincadeira. O que se segue é um vasto leque
de produções originais, destinadas a público a partir dos seis
anos, ideais para escolas e famílias, propiciando sempre uma
relação muito positiva com a música.

O BARBEIRO
DE EINSTEIN
(uma ópera relativamente física)

SERENA
SERENATA
18+19 de novembro

13+14 de janeiro
MÁRIO JOÃO ALVES concepção, direcção artística
e interpretação
ÓPERA ISTO! co-produção e interpretação

Voltamos a desafiar o tenor e escritor Mário
João Alves para uma criação original. Desta
vez a inspiração será a canção italiana, nomeadamente a de Nápoles. Pelo meio invocar-se-á uma série de compositores, nomes
como Rossini, Leoncavallo ou Puccini. Os trocadilhos, o humor e a imaginação estarão,
como sempre, presentes neste espectáculo
há muito aguardado.

Einstein era aquele físico célebre pelo seu
penteado de propulsão vertical, mas era
também um grande apaixonado por música. Adorava tocar violino e ouvir uma bela
voz. Para ele, a música e a matemática eram
como duas fatias do mesmo melão. Mas agora
vamos lá ver uma coisa: quem seria o barbeiro
capaz de resolver aquela complexa equação
imanente da sua cabeça? O de Sevilha? O
de Bagdad? O da Sibéria? O da Boavista?
Ou vamos tentar arranjar a coisa por outro
lado: será que uma ópera relativamente física
é capaz de lhe sossegar o arrepio capilar?
Tragam as tesouras! Tac! + Tac! + Tac! = Plim!

18.11 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

13.01 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

MÁRIO JOÃO ALVES textos, encenação e interpretação
GABRIEL NEVES, JOÃO TIAGO MAGALHÃES
e MIGUEL REIS interpretação
ÓPERA ISTO! co-produção

€ 4

€ 4

19.11 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

14.01 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

€ 8

€ 8
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PEQUENA
HISTÓRIA DE
UM POVO COM
MEMÓRIA
28+29 de abril

SOMBRAS
ANIMADAS

QUARTETO CONTRATEMPUS concepção,
direcção artística e interpretação

10+11 de fevereiro
INVICTA.MÚSICA.FILMES
DIGITÓPIA direcção artística
FILIPE FERNANDES, ÓSCAR RODRIGUES e RICARDO VIEIRA
música e interpretação

Todos os anos temos marcado presença no
ciclo Invicta.Música.Filmes com projectos que
envolvem o Serviço Educativo e a Digitópia.
Debruçamo-nos uma vez mais sobre os filmes de animação da realizadora alemã Lotte
Reiniger, uma verdadeira mestre na utilização
do jogo de sombras. Apesar de serem quase
centenários, os seus filmes influenciam animadores ainda nos dias de hoje e constituirão uma
enorme novidade para quem não conhece o
mundo da realizadora — miúdos ou graúdos. A
música que vamos ouvir, numa interpretação
ao vivo, foi composta especialmente para cada
um dos filmes que vai ser projectado.
10.02 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

LER
10+11 de março
DIGITÓPIA direcção artística
CLARA HADDAD, FILIPE FERNANDES, MANUEL BRÁSIO,
ÓSCAR RODRIGUES e RICARDO VIEIRA interpretação

Com base em textos seleccionados do programa da disciplina de língua portuguesa,
Ler explora a relação entre a voz falada e a
música. Num diálogo para que são convocados instrumentos electrónicos e acústicos,
o itinerário passa por vários momentos da
História de Portugal, evocando também o
prazer e a riqueza que a música nos tem legado ao longo do tempo.
10.03 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

Projecto dedicado à juventude, inspira-se na
liberdade como fundamento da identidade e
história do ser humano. É uma ópera transdisciplinar que canta e conta a relação da
liberdade com o nosso património, o seu ir e
vir no curso dos acontecimentos. Reactivar
a memória é uma prática fundamental para
nos reencontrarmos hoje e aqui. Saber como
era quando as pessoas não podiam dizer o
que sentiam nem fazer o que queriam, quando
não se lhes permitia ouvir estas músicas ou
ver aqueles filmes, quando as obrigavam a
ir para a guerra lutar contra outras pessoas
que não lhes tinham feito mal. Saber como
era e como é. Recuperar acontecimentos
históricos e levá-los à cena numa linguagem
multidisciplinar e contemporânea, eis o que
faz este espectáculo para resgatar a ideia
de liberdade e a capacidade de desfrutar e
cuidar dela no presente, comunicando, cantando, revolucionando.
28.04 sexta · 11:00 e 14:30 sala 2
Escolas do ensino básico e secundário

€ 4

€ 4

€ 4

11.02 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

11.03 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

29.04 sábado · 16:00 sala 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

€ 8

€ 8

€ 8
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ACADEMIA
DE VERÃO
REMIX ENSEMBLE
23 de julho
PETER RUNDEL direcção musical
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA E FORMANDOS
DA ACADEMIA DE VERÃO interpretação

Regressa mais uma edição da Academia de
Verão Remix Ensemble, projecto que reúne
instrumentistas e alunos de direcção numa
semana de trabalho conjunto com os membros do prestigiado agrupamento de música
contemporânea da Casa. Entre workshops
(individuais e de naipe) e masterclasses de direcção orientadas pelo maestro Peter Rundel,
os participantes têm a oportunidade de aperfeiçoar as suas competências técnicas e artísticas. A semana de trabalho culmina com
o concerto final partilhado com os músicos
do Remix Ensemble.
23.07 domingo · 18:00 sala suggia
PREÇO A ANUNCIAR
ver página 88
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PRIMEIRAS
OFICINAS
Pensadas para um público dos três meses aos seis anos, estas
oficinas enquadram de forma sedutora as primeiras experiências
de proximidade entre as crianças e a música. São quatro propostas, como de costume, mas todas novas, bem diferentes das
anteriores em termos cénicos e musicais e já não intercaladas
mensalmente ao longo do ano. Cada uma delas é apresentada
de forma seguida durante cerca de sete semanas, dando depois
lugar a outra. As Primeiras Oficinas arrancam em Setembro e
enquadram-se num conceito, também ele novo, de “workshow”
(híbrido entre oficina e espectáculo), que potencia a interacção
da criança com os seus acompanhantes.

BEBÉ FIT
domingos
setembro · outubro
BRUNO ESTIMA e PAULO NETO formadores

No ginásio Bebé Fit o seu rebento é acolhido
pelo FT Zé Faztudo e encaminhado para o
PT Reginaldo Nascimento. As aulas são de
tipologia diversa e cumprem propósitos que
vão do bem-estar físico ao mental. Temos ao
seu dispor um conjunto completo de serviços orientados para proporcionar uma vida
equilibrada, saudável e agradável ao bebé. Os
valores do nosso ginásio tornam-se reais: equilíbrio, apoio, inclusão e progresso, mas sempre
com a música como elemento primordial.
11+18+25.09 · 02+16+30.10
10:00 e 11:30 sala de ensaio 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)
€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 ACOMPANHANTE EXTRA > 6 ANOS
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CANTO MEDO
ESPANTO
domingos
novembro · dezembro · janeiro

A FLAUTA MÁGICA
DO MOZART

DISOMNÁRIO

domingos
fevereiro · março · abril

domingos
abril · maio · junho · julho

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA formadores

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

Cantar é algo que nos acompanha desde a infância. Ter medo também. E se numa canção
juntarmos os nossos medos? É um espanto!
Entre muitas outras coisas, o lobo mau pode
transformar-se em loco mau, a tempestade
pode ser uma incrível sinfonia e o amor passar
a ser a coisa mais bela e natural do mundo.
Concluindo: quem canta seus medos espanta.

Há figuras que teimam em não sair da Casa
da Música. Falamos, é claro, dos célebres
irmãos Mozart: Wolfgang e Maria Anna. Numa
das suas viagens pela Casa, Wolfgang ia repetindo incansavelmente: “Um dia, vou escrever uma ópera com uma rainha”. Agora é
tempo de aprendermos a sua música entre
muitas brincadeiras. Uma oficina povoada
por personagens maravilhosas e cenários
mirabolantes, onde a diversão não vai faltar.

E se encontrássemos um lugar onde aquilo
que vemos nem sempre é só o que parece
e o que ouvimos é muito mais do que apenas som? E se nesse lugar pudéssemos
misturar tudo e criar juntos um dicionário
de novos sons e imagens? Com a ajuda de
canções, jogos e muita brincadeira, vai nascer
o DiSomNário, onde tudo o que parece direito
vai ficar ao contrário! Mas não te preocupes,
vamos respeitar o novo acordo “fonográfico”.

20+27.11 · 04+11+18.12 · 08+15+22.01
10:00 e 11:30 sala de ensaio 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

05+12.02 · 05+12+19.03 · 02+16.04
10:00 e 11:30 sala de ensaio 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

23.04 · 07+14.05 · 04+11+25.06 · 09.07
10:00 e 11:30 sala de ensaio 2
Famílias (crianças dos 3 meses aos 6 anos)

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 ACOMPANHANTE EXTRA > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 ACOMPANHANTE EXTRA > 6 ANOS

€ 12 CRIANÇA+ADULTO
€ 10 ACOMPANHANTE EXTRA > 6 ANOS

ANA BENTO e BRUNO PINTO formadores
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AS NOSSAS
OFICINAS
Experimentar é a palavra de ordem nestas oficinas criativas e
dinâmicas onde cada participante assume o papel de músico.
As propostas variam consoante os dias da semana, de segundas
a quintas, e a oferta destina-se a escolas e comunidades específicas, contemplando todas as faixas etárias. O discurso dos
formadores, tal como a natureza das tarefas que eles solicitam aos
participantes, é moldado pelas características de cada grupo, para
salvaguardar as oficinas enquanto experiências de proximidade.

TERRA,
O PLANETA
ENCANTADO
segundas · outubro–junho
FLÁVIO ALDO e RAQUEL COUTO formadores

NOUVELLE
CUISINE–NOVAS
RECEITAS
terças · outubro–junho
JOAQUIM ALVES e TIAGO OLIVEIRA formadores

Se a ficção científica nos induz a temer os
marcianos, frequentemente imaginados como
invasores que querem colonizar a Terra, aqui
encontramos razões para gostar deles, ou não
fosse esta a história de um marciano que aterra no planeta a fazer música muito estranha
e é levado por um humano a maravilhar-se
com a extraordinária riqueza da nossa música,
a ponto de querer transportá-la na viagem
de regresso e partilhá-la entre os seus. Em
viagem estarão também os participantes
desta oficina, cantando pelo vasto mundo
da música na Terra, ao sabor de diferentes
estilos e ritmos.

Objectos comuns num restaurante e em
qualquer cozinha – pratos, talheres, copos,
panelas – são a base da mais popular oficina
do Serviço Educativo, que está de regresso e
nos propõe confeccionarmos com eles uma
experiência musical. Dois Chefs seguem um
menu internacional, usando o ritmo, o movimento e a coordenação como ingredientes
imprescindíveis, e apresentam para cada país
um prato e uma música que todos terão de
degustar. Podemos esperar novas receitas,
novos sabores musicais e novas tarefas para
os aprendizes de ajudante de cozinheiro.

24+31.10 · 07+21+28.11 · 12.12 · 16+23+30.01 · 06+13.02
06+13+20+27.03 · 24.04 · 08+15.05 · 12.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino pré-escolar (a partir dos 3 anos),
ensino básico e secundário, ensino vocacional de música,
comunidades e cidadãos seniores

25.10 · 08+15+22.11 · 13.12 · 17+24+31.01 · 14.02
07+14+21+28.03 · 02+09+16+30.05 · 13.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino pré-escolar (a partir dos 3 anos), ensino básico
e secundário, ensino vocacional de música, comunidades,
cidadãos seniores e grupos com necessidades especiais

€ 3

€ 3
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POR FAVOR,
MAESTRO!
terças · outubro-junho
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e PAULO NETO formadores

QUATRO POR
QUATRO

A FUGA DO
SEBASTIÃO

terças · outubro-junho

quartas · janeiro-junho

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e PAULO NETO formadores

ANA ISABEL OLIVEIRA e IVO BRANDÃO formadores

É com base na ideia de orquestra que vamos
buscar as melhores práticas para a vida – e
vice-versa. Quando o solista toca devemos
estar em silêncio e com atenção. Já se fazemos parte do tutti é fundamental que colaboremos com dedicação e empenho. Cabe-nos
igualmente seguir o maestro e respeitar o
silêncio. As regras, na música e na vida, devem
estar sempre presentes, mas uma vez por
outra apetece mesmo fintá-las. É até saudável
e pode dar um gozo tremendo. Vamos ver o
que este maestro permite.

Criado pela Digitópia e instalado na Sala
Laranja, o Sonorium é um instrumento virtual
que reage das mais diversas formas a cada
movimento. Esta oficina propõe às crianças
que, em quatro pontos da sala, descubram
estilos musicais diferentes e brinquem com
eles, usando instrumentos. Interagir com
esses estilos, combiná-los, inventar possibilidades, eis o desafio, sem medo da confusão,
porque estará sempre tudo certo, tudo quatro
por quatro.

João Sebastião Bach e Anna Magdalena, sua
mulher, estão à volta de um instrumento de
teclas. Bach parece empenhado em ensiná-la
a tocar, mas confessa-se farto de produzir
tanta música e vê como solução uma fuga
dessa sua vida. A cada passo que tenta dar
para a Fuga, no entanto, encontra-se com
a música e, finalmente, conclui que ela é o
seu destino. Em tom divertido, esta oficina
introduz a música barroca de Bach e as suas
formas, como a Fuga ou a Suite.

25.10 · 08+15+22.11 · 13.12 · 17+24+31.01 · 07+14.02
07+14+21+28.03 · 02+09+16+30.05 · 13.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 3
Escolas do ensino pré-escolar (a partir dos 3 anos)
e 1.º ciclo do ensino básico

25.10 · 08+15+22.11 · 13.12 · 17+24+31.01 · 07+14.02
07+14+21+28.03 · 02+09+16+30.05 · 13.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala laranja
Escolas do ensino pré-escolar (a partir dos 3 anos)
e grupos com necessidades especiais

18+25.01 · 01+15.02 · 08+15+22+29.03 · 26.04
03+10+17+31.05 · 14.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino pré-escolar (a partir dos 3 anos),
ensino básico (1.º e 2.º ciclos) e ensino vocacional de música

€ 3

€ 3

€ 3

HÁ MÚSICA
NOS NÚMEROS
quintas · outubro-junho
ÓSCAR RODRIGUES e TIAGO OLIVEIRA formadores

Já na Grécia Antiga se pensava sobre a relação entre a música e os números. Mas agora,
no século XXI, ainda queremos saber: como
é que isso acontece mesmo? Partindo de
uma escuta activa e através da observação
do mundo que nos rodeia, a oficina procura
encontrar respostas para a questão que tem
fascinado a humanidade ao longo dos séculos.
27.10 · 03+17+24.11 · 15.12 · 12.01 · 16.02 · 16+30.03
27.04 ·04+11+18.05 · 15.06
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino básico (a partir do 3.º ano) e secundário,
ensino vocacional de música, comunidades e cidadãos seniores
€3
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SEMANAS
ESPECIAIS
Em momentos escolhidos do ano, a oferta regular de oficinas
tira férias e abre alas a semanas especiais, feitas de outro tipo
de oficinas, dirigidas essencialmente a grupos escolares. Para
esta temporada lectiva teremos quatro propostas: a primeira
explorando a sinestesia entre o som, a cor e o movimento, a
segunda promovendo a qualidade musical do gamelão, instrumento da ilha de Java, a terceira fomentando a consciência
do mundo sonoro que nos envolve e a quarta disseminando a
filosofia da reciclagem.

SOM, CORPO, COR
dezembro
HENRIQUE APOLINÁRIO e MARIYA NESVYETAYLO formadores

Na sala teremos instrumentos, lápis, papéis e
todo o espaço para explorarmos uma abordagem diferente e muito alargada da música.
As relações entre o som, o movimento e o
desenho estão em primeiro plano nesta oficina, cujas dinâmicas partem do jogo como
motor de expressão. São sugeridos exercícios
de disponibilização sensorial, jogos que relacionem o corpo e a voz, o som e a cor, o movimento e o desenho. O propósito é acordar os
participantes para conexões entre os vários
sentidos (auditivo, visual, táctil), desafiando
e desbravando formas de desenhar, cantar
e comunicar.
05+06+07+09.12
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino básico e secundário, ensino vocacional de
música, comunidades e cidadãos seniores
€ 3
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GAMELÃO

HÁ FÍSICA NO SOM

fevereiro · março

abril

DO LIXO
SE FAZ MÚSICA
maio

PHILIPPE MARTINS formador

FILIPE FERNANDES e INÊS LAPA formadores

É de Java o gamelão que a Casa da Música
adquiriu em 2008, um instrumento comunitário onde o colectivo prevalece sobre o solo.
Tem servido para muitos propósitos: oficinas,
projectos, concertos e até para a criação de
nova música. Na Indonésia todos o tocam, há
um em cada aldeia e une as pessoas à volta
da música. O nosso gamelão também o faz,
como nesta oficina, onde os participantes
exploram timbres e descobrem sons de outras paragens.

Estimular a criatividade, o espírito crítico, a
criação musical e a exploração de objectos
sonoros do nosso dia-a-dia são propósitos
desta oficina em que se realizam várias
experiências relacionadas com o som. No
contexto de uma abordagem STEAM –
Science, Technology, Engineering, Arts and
Mathematics – que possibilita a aprendizagem
de conteúdos científicos através da música, e
vice-versa, promove-se a consciencialização
do mundo sonoro que nos envolve.

Pôr o lixo nos baldes certos é apenas um
aspecto prático da filosofia da reciclagem.
Podemos pegar nos objectos que deixam
de cumprir a função para que os adquirimos
e dar-lhes nova vida, por exemplo fazendo
música com eles. Esta oficina mostra-nos
isso, numa hora onde a criatividade intervém
na organização dos sons e tanto o processo
como o resultado contribuem para a consciência ambiental.

27+28.02+01+02+03.03
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino básico e secundário,
ensino vocacional de música e comunidades

17+18+19+20+21.04
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino básico e secundário, ensino vocacional
de música, comunidades e cidadãos seniores

22+23+24+25+26.05
10:00, 11:15 e 14:30 sala de ensaio 2
Escolas do ensino básico e secundário, ensino vocacional
de música, comunidades e cidadãos seniores

€ 3

€ 3

€ 3

PAULO COELHO DE CASTRO formador
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SEXTA MAIOR
Oficinas mais longas do que o habitual, destinadas a grandes
grupos escolares, onde cabem turmas dos ensinos básico (a partir
do 3.º ano) e vocacional de música. Realizam‑se duas vezes ao
ano, orientadas por elementos da nossa equipa de formadores,
que trabalham durante uma manhã com os participantes, ora
no seu todo, ora divididos em pequenos grupos, culminando na
apresentação de uma performance. O individual e o colectivo são
dimensões complementares nestas oficinas que vão ao encontro
das necessidades das escolas, permitindo-lhes encaminhar,
de uma assentada, um número maior de alunos para a Casa da
Música, onde se tornam também eles músicos e colaboram no
mesmo projecto.

PERCUSSÃO
CORPORAL

CANTAR NA CASA

28 de outubro

24 de março

SERVIÇO EDUCATIVO formadores

SERVIÇO EDUCATIVO formadores

Bater palmas não chega. O desafio corre da
cabeça aos pés para descobrimos como
a natureza foi generosa connosco. A caixa
de ritmos somos nós, os sons habitam pelo
corpo. Vamos então pô-lo a tocar. A partir de
exercícios simples, descobrimo-nos. Juntos,
somos uma orquestra de percussões.

Voltamos ao canto, mas desta vez a base será
especificamente a música popular portuguesa. De norte a sul há excelentes exemplos de
músicas que permitem a exploração criativa
por parte dos participantes. Viajaremos musicalmente ao longo do território e aprenderemos um pouco mais sobre a nossa cultura.

sexta 10:00-12:30 · apresentação 12:30
vários espaços
Escolas do ensino básico (a partir do 3.º ano)
e ensino vocacional de música

sexta 10:00-12:30 · apresentação 12:30
vários espaços
Escolas do ensino básico (a partir do 3.º ano)
e ensino vocacional de música

€ 4

€ 4
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OFICINAS DO DIA
São 90 minutos, como num jogo de futebol, mas aqui não há
adversários. Realizadas aos sábados, estas oficinas são um estímulo à união entre participantes por um propósito comum: fazer
música. A partir dos seis anos, todos têm lugar nas propostas
que apresentamos, orientadas para trabalhar diferentes recursos
do processo criativo, da voz ao gamelão, do ritmo à reutilização.
E é da alegria e do entusiasmo colectivos que a música nasce,
trazida ao mundo por uma nova família feita de muitas pessoas,
de muitos lugares.
A realização destas oficinas requer um mínimo de 5 participantes.

SOM, CORPO, COR
10 de dezembro
HENRIQUE APOLINÁRIO e MARIYA NESVYETAYLO formadores

Na sala teremos instrumentos, lápis, papéis e
todo o espaço para explorarmos uma abordagem diferente e muito alargada da música.
As relações entre o som, o movimento e o
desenho estão em primeiro plano nesta oficina, cujas dinâmicas partem do jogo como
motor de expressão. São sugeridos exercícios
de disponibilização sensorial, jogos que relacionem o corpo e a voz, o som e a cor, o movimento e o desenho. O propósito é acordar os
participantes para conexões entre os vários
sentidos (auditivo, visual, táctil), desafiando
e desbravando formas de desenhar, cantar
e comunicar.

VIVA O
CARNAVAL!
18 de fevereiro
JOAQUIM ALVES e LUÍS OLIVEIRA formadores

As cores, os ritmos, o calor e a alegria típicos
do Carnaval carioca são reinterpretados em
pleno inverno europeu. Para isso não faltam
instrumentos tradicionais como o surdo, o
tamborim, o agogô e tantos outros. Juntos
levantamos a poeira mágica do samba e entregamo-nos a esta festa tropical na esperança de que não tenha fim.

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS
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DO LIXO
SE FAZ MÚSICA

GAMELÃO
04 de março
PHILIPPE MARTINS formador

Onde surge o gamelão está dado o mote
para a expressão artística em comunidade. Instrumento oriundo da ilha de Java, na
Indonésia, é tocado por todos, daí o seu poder
de contágio, que muitas vezes faz irromper
a dança e outras artes, como o teatro de
sombras. Esta é, pois, uma oficina de criação
colectiva, tendo no gamelão um símbolo de
união entre pequenos e grandes, músicos e
não-músicos.

CANTAR A
PRIMAVERA

27 de maio
PAULO COELHO DE CASTRO formador

MÚSICA
TRADICIONAL
PORTUGUESA
03 de junho

O cancioneiro popular – português e não só
– tem uma quantidade enorme de músicas
dedicadas à estação em que tudo se renova. Vamos, nesta oficina, conhecer e cantar
algumas dessas canções e celebrar, desta
forma, a entrada na Primavera.

Pôr o lixo nos baldes certos é apenas um
aspecto prático da filosofia da reciclagem.
Podemos pegar nos objectos que deixam
de cumprir a função para que os adquirimos
e dar-lhes nova vida, por exemplo fazendo
música com eles. Esta oficina mostra-nos
isso, numa hora e meia onde a criatividade
intervém na organização dos sons e tanto o
processo como o resultado contribuem para
a consciência ambiental.

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

sábado 10:30-12:00 ou 14:30-16:00 sala de ensaio 2
Famílias e público geral (> 6 anos)

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS

€ 6 · € 18 GRUPO DE 4 PESSOAS

01 de abril
ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e DUARTE CARDOSO formadores

FRANCISCO BEIRÃO e RUI RODRIGUES formadores

Para esta oficina propomos uma viagem pela
música tradicional portuguesa. Uma festa que
convoca a família dos instrumentos tradicionais, bem como toda a gente que os queira
experimentar para tocar melodias e ritmos
nossos, simples e elaborados. A festa faz-se
da vibração dos sons e da alegria de quem
os produz.
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FORMAR
NA CASA
Abertas a um vasto leque de potenciais interessados, estas
acções formativas propõem novas e diferentes respostas para
necessidades práticas do trabalho com a música. Visam ajudar
a capacitação de pessoas que, estando no terreno, desejam
produzir mais e melhor – daí os seus muitos destinatários:
professores dos ensinos pré-escolar, básico e secundário,
músicos, formadores, programadores, artistas digitais, auxiliares de acção educativa, entre outros. Com os projectos do
Formar na Casa mostra-se a música enquanto elemento activo
no processo de educação, indutor da lógica e da criatividade,
mas também auxiliador na gestão das emoções.

CANTAR COM
CRIANÇAS
02 de outubro
JIM PAPOULIS formador

Jim Papoulis é um músico, compositor e produtor norte-americano que tem desenvolvido um trabalho de valor incalculável com
coros infantis, tanto em termos técnicos e
artísticos como de consciência ética e social.
Nesta formação, particularmente dirigida a
músicos, professores, directores de coros
e formadores que habitualmente trabalham
com grupos vocais de crianças e jovens ou
classes de conjunto, são partilhados truques
e técnicas – também a partir de repertório do
próprio Jim Papoulis – que ajudam a apurar
aspectos fundamentais no desenvolvimento
vocal de um coro.
domingo 10:00-13:00 sala de ensaio 1
Músicos, formadores, professores e directores de coros
€ 18
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CANTAR COM
TEMPO
15 de outubro

MAX/MSP

CANTAR
COM BEBÉS

19 de novembro

25 de março

DIGITÓPIA formadores

ISABEL GONÇALVES e JOANA ARAÚJO formadoras

Os novos tempos redobram a importância
de trabalharmos com os mais velhos, em
especial no contexto de lares e centros de
dia, para que o ímpeto criativo e a abordagem positiva da vida não esmoreçam. Esta
formação, especialmente dedicada a quem
trabalha com cidadãos seniores, reflecte sobre aspectos como as técnicas de ensino ou a
escolha de repertório que melhor potenciam
a interacção desejada.

Software que providencia ferramentas para
criação de som, música, vídeo e aplicações/
instalações interactivas, o Max/MSP está no
centro desta formação, que introduz os participantes à programação musical, cria pequenos patches generativos, partilha princípios
de composição, disponibiliza metodologia
subjacente à criação de conteúdos, define
boas práticas na programação para instalações e obras com electrónica em tempo real
e promove a integração com o Ableton Live.

Muitos dos profissionais que trabalham com
bebés e crianças até aos seis anos sentem
uma grande dificuldade em encontrar o repertório mais correcto para esta faixa etária.
É, por isso, a educadores e auxiliares que se
destina o nosso Cantar com Bebés, no sentido de os ajudar a encarar a voz como forma
maior de comunicação. O repertório, ajustado à extensão vocal de crianças dos zero
aos seis anos, promove os jogos de sons e a
interacção vocal.

sábado 14:30-18:30 sala de ensaio 2
Músicos, formadores, técnicos da área social e auxiliares da área
social que desenvolvem trabalho com cidadãos seniores

sábado 14:30-18:30 sala de ensaio 2
Músicos, programadores, professores e outros interessados
na música electrónica e nas artes digitais

sábado 14:30-18:30 sala de ensaio 2
Músicos, formadores, professores do ensino pré-escolar
e auxiliares de acção educativa

€ 18

€ 18

€ 18

ANTÓNIO MIGUEL TEIXEIRA e SOFIA NEREIDA formadores

os participantes são convidados a trazer o seu computador pessoal
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1.º módulo

ROMANTISMO SINFÓNICO

14. º CURSO LIVRE
DE HISTÓRIA
DA MÚSICA
fevereiro–novembro 2023
O Curso Livre de História da Música procura renovar-se a cada ano, com
temas originais e abordagens adequadas a qualquer melómano. Assim,
procura enriquecer e complementar a experiência única da audição de boa
música. A viagem começa com o sinfonismo romântico alemão. A ligação
da música instrumental à interioridade metafísica encarnou, de forma muito
particular, o pensamento filosófico germânico e reflectiu-se em obras
marcantes da História da Música. A música popular, em especial o punk
e o heavy metal, marcaram a contestação a valores culturais dominantes,
que se impuseram, de forma especial, em regimes autoritários. Culturas
de juventude e protesto promoveram esses géneros numa Alemanha
dividida durante a segunda metade do século XX. A pequena cidade de
Darmstadt foi o epicentro de uma revolução musical. Na segunda metade
do século XX, compositores de todo o mundo juntaram-se num esforço
de recuperação e intensificação das vanguardas musicais numa Europa
em reconstrução. O passado musical alemão é revisitado numa viagem
pela “música antiga” de um espaço cultural e geográfico muito diferente
da Alemanha actual. Terminamos com uma abordagem ao espaço como
conceito musical, associado ao movimento e ao gesto que evidenciam a
relação do corpo com as práticas musicais.
segundas 17:30–19:15
Casa da Música
MÓDULO € 35
CURSO NA TOTALIDADE € 110*
*CARTÃO AMIGO 25 %

06, 13 e 20 de fevereiro
2.º módulo

A MÚSICA POPULAR ELÉCTRICA
NA ALEMANHA DA SEGUNDA
METADE DO SÉCULO XX
27 de Fevereiro, 06 e 13 de março
3.º módulo

À VOLTA DE DARMSTADT
10, 17 e 24 de abril
4.º módulo

ESPAÇO, MOVIMENTO
E GESTO NA MÚSICA
09, 16 e 23 de outubro
5.º módulo

ALTE MUSIK, MÚSICA ANTIGA
NA ALEMANHA
06, 13 e 20 de Novembro
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17.º CURSO DE
FORMAÇÃO DE
ANIMADORES
MUSICAIS
A falta de músicos preparados para dinamizar actividades com
comunidades e liderar intervenções criativas levou-nos a criar
este curso logo em 2005. 17 anos depois o panorama está melhor, mas a pertinência da nossa proposta formativa e artística
prevalece. São já mais de 200 os músicos que este programa
realizado ao longo de cada ano lectivo permitiu formar. Uns estão
inseridos em projectos disseminados pelo país, outros desenvolvem trabalho nos mais variados pontos do mundo. E muitos
são hoje formadores deste Serviço Educativo. Improvisação,
interacção, liderança e trabalho em equipa são competências
potenciadas num programa de criação e animação musical
associado a projectos artísticos com comunidades de distintos
contextos socioculturais. A formação – orientada por criadores
reconhecidos internacionalmente – é também uma oportunidade de os formandos se valorizarem enquanto performers,
constituindo-se como ensemble musical. No final do ano, todas
estas vertentes são linguagens que convergem para o Sonópolis.
€ 125 POR MÓDULO (TOTAL DE 3 MÓDULOS)

Inscrições através de envio de CV para seducativo@casadamusica.com até dia 02 de outubro

ver página 22 e 34

22+23.10 · 19+20.11 · 17+18.12
1.º Módulo
SAM MASON e TIM STEINER formadores

21+22.01 · 25+26.02 · 18+19.03 · 25-28.04
2.º Módulo
PAUL GRIFFITHS e PETE LETANKA formadores

27+28.05 · 17+18.06 · 28.06-02.07
3.º Módulo
SAM MASON e TIM STEINER formadores
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SAM MASON

Especializada em workshops de música criativa, tem projectos com orquestras, instituições e organizações musicais no
Reino Unido e na Europa. Lidera projectos educativos e trabalha
como mentora, palestrante e professora, dando formações e
cursos para músicos que querem trabalhar com comunidades.
Frequentou a Guildhall School of Music & Drama de Londres nas
áreas de performance e composição e concluiu um mestrado
em composição musical na City University, Londres.

TIM STEINER

Compositor britânico especializado em performances colaborativas, trabalha com inúmeras organizações culturais em
toda a Europa, sendo um parceiro frequente da Casa da Música
desde 2005. Doutorado em composição colaborativa, é tutor na
Guildhall School of Music & Drama, Londres.

PAUL GRIFFITHS

Formador de grande prestígio internacional. Com as suas raízes
musicais no jazz, no rock e no funk, desenvolveu uma linguagem
musical única que transcende barreiras musicais, sociais e culturais. Soma já mais de 25 anos de experiência de trabalho com
conservatórios, escolas de música e outros locais de ensino.
Compositor e improvisador, toca guitarra eléctrica e acústica,
percussão e também canta. Lecciona na Guildhall School of
Music & Drama, Londres.

PETE LETANKA

Pianista, compositor e professor. Assinou contrato com a Zephyr
Records, pela qual lançou o álbum Afrostocracy. Entre as obras
que lhe foram encomendadas destaca-se a banda sonora do
documentário Stanley Kubrick: A Life in Pictures, uma peça para
a Youth Opera Company da Royal Opera House e Hope and
Glory, que encerrou o Music For Youth Prom no Royal Albert Hall,
em 2016. Compõe regularmente com músicos de vários países.
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ACADEMIA DE
VERÃO REMIX
ENSEMBLE
A Casa da Música apresenta mais uma edição da Academia de
Verão, que inclui concertos, workshops de instrumentos e uma
masterclass de direcção com Peter Rundel, maestro titular do
Remix Ensemble. Para trabalharem os programas propostos, na
sua maioria obras contemporâneas, são seleccionados alunos
de direcção e músicos provenientes de vários pontos do globo.
O resultado é apresentado no concerto de encerramento da
Academia, dia 23 de Julho, na Sala Suggia, onde os participantes,
dependendo das suas funções, têm a oportunidade de tocar com
os instrumentistas do Remix Ensemble ou de dirigir uma das
obras em programa. Durante o período de trabalho é comum
haver pequenas apresentações de música de câmara. Os instrumentistas participantes podem ainda passar a integrar a lista
de reforços do Remix e reaparecer como músicos convidados
do agrupamento na sua programação regular.
MÚSICOS DO REMIX ENSEMBLE formadores
13 a 23 de julho
MASTERCLASS DE DIRECÇÃO MUSICAL € 675
WORKSHOP PARA INSTRUMENTISTAS € 130

Concerto final: 23 de julho · 18:00 sala suggia
informações: remixacademy@casadamusica.com

ver página 50
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ORQUESTRA
SOM DA RUA
CLÁUDIO CÉSAR RIBEIRO, DANIEL SOUSA, JORGE PRENDAS, PAULO COELHO DE
CASTRO e TIAGO OLIVEIRA direcção artística
UTENTES DA LIGA PARA A INCLUSÃO SOCIAL interpretação

Projecto artístico que conta já mais de uma década, o Som
da Rua é um ensemble inclusivo, sempre de porta aberta,
composto por homens e mulheres que conhecem a dura
realidade das ruas. Um projecto que é poesia da cidade, com
as suas sombras na alma e que se afirma como uma luz que
teima em resgatar a vida. Nem que por breves momentos.
Tendo como base um trabalho semanal, assente num repertório autoral bastante vasto criado maioritariamente pelo
colectivo de participantes, esta orquestra foi criada em 2009,
no âmbito de uma parceria do Serviço Educativo com instituições do Grande Porto, consolidando-se ano após ano pelo
seu valor artístico e social.
informações: seducativo@casadamusica.com

96

A CASA
VAI A CASA
Enche-nos de alegria e entusiasmo o regresso de um dos
mais emblemáticos projectos da Casa da Música, distinguido
em 2010 com o prémio Norte Inclusivo da CCDR-N. A Casa
Vai a Casa leva a actividade que desenvolvemos dentro de
portas àqueles que não têm como vir até nós: instituições
de pessoas com necessidades especiais, estabelecimentos
prisionais, centros de dia, hospitais. Juntos trabalhamos em
pequenos projectos, desenhados e feitos à medida de cada
uma das comunidades, que por regra culminam com uma
apresentação ao público.
informações: seducativo@casadamusica.com

ENSAIOS
ABERTOS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

Todos os anos recebemos centenas de alunos (e não só)
nestes ensaios realizados pela Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música. A porta está aberta a quem queira assistir
aos testes finais de grandes obras e descobrir como trabalha uma orquestra, como se combinam os sons, como se
descodificam os gestos. Antes de cada ensaio – de acesso
livre – produzimos um guião, de modo a que o público possa
saber e conhecer melhor o que vai ouvir.
2022
07+21 de outubro / 04+25 de novembro / 16 de dezembro
2023
06+13+27 de janeiro / 10+17+31 de março / 28 de abril
05+19 de maio / 02+30 de junho
sextas 10:00 sala suggia
Admissão de grupos: info@casadamusica.com
Grupos e público geral (> 6 anos)
Lotação limitada
ENTRADA LIVRE
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ORELHUDO!
orelhudo.casadamusica.com
Concebido inicialmente para o primeiro ciclo do ensino básico,
o Orelhudo! viu o seu uso alargado a um grupo cada vez mais
amplo de educadores, do pré-escolar ao ensino vocacional de
música, e hoje é um conteúdo de acesso universal, entrando
sem restrições quer nas salas de aula quer em nossas casas.
Trata-se de uma ferramenta que possibilita a audição musical
diária, enquadrando os temas que disponibiliza em acontecimentos ou efemérides inscritos no calendário civil. Uma forma
didáctica e divertida de relacionar a música com a História,
que transcendeu ao longo do tempo o contexto escolar para
que foi pensada, assumindo hoje um papel importante nas
redes sociais da Casa da Música. Livre e de fácil utilização,
contempla criações musicais de todo o planeta, entrando em
milhares de casas onde se fala a língua portuguesa. Além da
versão normal, existe também a versão professor, que faculta
aos docentes um uso ainda mais eficaz desta ferramenta. É
um verdadeiro plano nacional de audição, um projecto em
constante progressão que terá já este ano novas funcionalidades, de modo a potenciar uma partilha cada vez mais fácil
e estimulante nas redes sociais.
informações: orelhudo@casadamusica.com
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ITINERÂNCIAS
Levamos a Casa connosco pelo mundo fora, dando a conhecer
a todos os interessados os projectos educativos que aqui se
realizam: as nossas oficinas, os nossos espectáculos, as nossas formações. Ao longo dos últimos anos, têm sido muitas as
solicitações para que viajemos e, se hoje a Casa da Música é
reconhecida nacional e internacionalmente como uma referência
na área da educação, enquanto estrutura formadora, produtora
e criadora de conteúdos artísticos, também a isso o deve, razão
pela qual vamos sempre empolgados e de sorriso aberto, seja
ao Japão – onde o nosso programa de formação e de oficinas
com o Tokyo Bunka Kaikan, iniciado em 2013, é talvez o melhor
exemplo desta actividade itinerante – seja ao Brasil, à Holanda,
a Espanha, ao Luxemburgo ou às mais variadas cidades do
nosso País.

ESPECTÁCULOS

MINI MOZART
com a Real Filharmonía de Galícia
02+03+04 de março

Auditório de Galícia, Santiago de Compostela

FORMAÇÃO

FORMAÇÃO DE
ANIMADORES MUSICAIS
E OFICINAS
dezembro 2022 e julho 2023

Tokyo Bunka Kaikan, Tóquio

VISITAS GUIADAS
11:00/16:00
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, beneficiará de um
desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10
Segunda a sexta (11:00 e 16:00)
disponíveis em: português e inglês
Sábado e domingo (11:00 e 16:00)
disponíveis em: português
COM MARCAÇÃO € 10
GRUPOS (até 10 pessoas) disponíveis
em: inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.

ANIVERSÁRIO NA CASA
A PARTIR DE € 20
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!

ESCOLAS € 3.5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (a partir dos 3 anos) onde são
desenvolvidos jogos musicais.
TURÍSTICA € 12.5
(inclui brochura e copo de vinho do Porto)
Com uma duração um pouco mais longa,
poderá conhecer o edifício, num registo
descontraído e envolvente.
BACKSTAGE € 12
Visitas que permitem um acesso directo
aos bastidores, incluindo o visitante
nas dinâmicas quotidianas de preparação
de concertos.

MARCAÇÕES
+351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com
MECENAS VISITAS GUIADAS

*Preços referentes a 2022 ;
*Não acumula com outros descontos;
a aquisição do bilhete está sujeita à
disponibilidade da sala
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fale connosco

INTERNET
www.casadamusica.com
O site da Casa da Música é o local onde divulgamos a nossa programação. A informação,
actualizada em permanência, está estruturada
de modo a facilitar a identificação da natureza
das iniciativas existentes, os públicos a que se
destinam e os dias e horas em que decorrem.
Permite ainda fazer download das agendas habitualmente disponíveis em papel, assim como
consultar, em streaming, vídeos de algumas
actividades. Se desejar fazer parte da base de
dados do Serviço Educativo comunique-o para
seducativo@casadamusica.com.

INFORMAÇÃO EM SUPORTE DE PAPEL
O Serviço Educativo procede com regularidade
à divulgação da sua programação em suporte
de papel, seja para actualizar o calendário de
actividades, seja para destacar algum evento
em particular. Estes suportes encontram-se
disponíveis na Casa da Música, podendo ser
enviados, por correio, a pedido.

CONTACTO DIÁRIO
seducativo@casadamusica.com
+351 220 120 290
Seg–Sex 09:30–13:00
O Serviço Educativo está contactável diariamente, podendo dar informações sobre a
programação, esclarecer dúvidas e receber
propostas para realização de novas actividades
ou adaptação das já existentes aos objectivos
de grupos específicos.
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ALTERAÇÕES À PROGRAMAÇÃO
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
VENDA DE BILHETES
Bilheteira da Casa da Música
Todos os dias 09:30–18:00
Nos dias de espectáculo o horário
alarga-se até meia hora após o seu início.
BILHETEIRA ON-LINE
www.casadamusica.com
Call Center: 220 120 220
RESERVAS
PÚBLICO GERAL
Primeiras Oficinas, Oficinas do Dia,
Primeiros Concertos, Os Nossos Concertos
e Formação:
Bilheteira da Casa da Música
info@casadamusica.com
+351 220 120 220
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. Para grupos com mais de 12 pessoas,
as reservas serão válidas até 15 dias antes da
actividade, prazo findo o qual ficarão sem efeito.

informações gerais
RESERVAS
ESCOLAS, COMUNIDADES E INSTITUIÇÕES
As Nossas Oficinas, Oficinas Sexta Maior,
Primeiros Concertos, Os Nossos Concertos
e Ensaios Abertos:
info@casadamusica.com
+351 220 120 220
Reservas válidas até uma semana antes do
evento. Esta regra não se aplica às Nossas
Oficinas e Oficinas Sexta Maior, cujos bilhetes podem ser levantados no próprio dia. O
eventual cancelamento de actividades sem
penalização terá de ser feito com pelo menos
15 dias de antecedência.
INFORMAÇÕES SOBRE A PROGRAMAÇÃO
seducativo@casadamusica.com
+351 220 120 290
Seg–Sex 09:30–13:00
PREÇOS
Preços estipulados por espectáculo e por
actividade. Espectáculos de Entrada Livre
sujeitos a levantamento de bilhete até
ao limite da lotação.
Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.
IMAGENS
Ao longo da agenda poderá encontrar fotografias que acompanham eventos inéditos e, nesse
sentido, têm uma função meramente ilustrativa.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO
As actividades começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciadas, não será
permitida a entrada na sala, excepto no intervalo ou quando a actividade o permitir.

É expressamente proibido transportar copos,
garrafas ou outros objectos das áreas de
restauração para o interior das salas.

Nas actividades destinadas a escolas
Se, por motivo de força maior, a data do evené permitida a entrada gratuita de um professor
to for alterada, o bilhete será válido para a data ou auxiliar por cada 10 alunos.
definitiva. As importâncias dos bilhetes serão
restituídas ao público que o exigir apenas nas
De acordo com o disposto no DL 23/2014,
seguintes situações:
de 14 de Fevereiro, são classificados para
a) se a actividade não se puder efectuar no lomaiores de 6 anos, os espectáculos de música
cal, na data e hora marcados;
– artigo 27º, n.º 1, al. b) – e podem assistir aos
b) se houver substituição de artistas principais espectáculos de natureza artística vocacioou se a actividade for interrompida. Se a
nados para crianças classificados como “Para
substituição ou interrupção forem determitodos os públicos”, as crianças com idade
nadas por motivo de força maior, verificado
igual ou inferior a 3 anos, desde que a lotação
após o início da actividade, não haverá
da sala seja reduzida em 20%, contando-se
restituição do valor dos ingressos.
para efeitos de lotação todos os espectadores.
Não são autorizadas filmagens, gravações
áudio ou fotografias.
Devem ser desligados, antes do início
das actividades, todos os equipamentos
com sinal sonoro.
É proibido fumar dentro do edifício
da Casa da Música.

De acordo com o Plano de Evacuação
e Emergência da Casa da Música não será
permitida a entrada de objectos rígidos
de transporte de crianças (carrinhos de bebé,
babycoques, etc.) nas salas.

17:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
11:00 e 14:30

seg 14
ter 15
ter 15
qui 17
sex 18

SERENA SERENATA*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 5.º módulo

VIVA, VIVALDI!*

10:00, 11:15 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30

seg 21
seg 21
ter 22
ter 22
qui 24
sex 25
dom 27
seg 28

*Eventos dedicados a grupos (ver agenda)

CANTO MEDO ESPANTO

dom 20

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

CANTO MEDO ESPANTO

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 5.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo
10:00 e 11:30

dom 20

SERENA SERENATA

MAX/MSP

11:00 e 14:30

seg 14

VIVA, VIVALDI!

16:00

10:00, 11:30 e 16:00

dom 13

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

14:30

10:00, 11:15 e 14:30

ter 08

sáb 19

10:00, 11:15 e 14:30

ter 08

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 5.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

sáb 19

17:30

seg 07

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo

10:00, 11:15 e 14:30

seg 07

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

novembro

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

BEBÉ FIT

PERCUSSÃO CORPORAL*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

sáb 19

10:00, 11:15 e 14:30

10:00, 11:15 e 14:30

seg 31

10:00

10:00 e 11:30

dom 30

qui 03

10:00

sex 04

10:00, 11:15 e 14:30

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 4.º módulo

sex 28

ENSAIO ABERTO*

qui 27

10:00

sex 21

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 4.º módulo

BEBÉ FIT

10:00, 11:15 e 14:30

17:30

seg 17

10:00, 11:15 e 14:30

10:00 e 11:30

dom 16

CANTAR COM TEMPO

ter 25

14:30

sáb 15

13.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 4.º módulo

SOPHIA*

ter 25

17:30

seg 10

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

11:00 e 14:30

seg 10

SOPHIA

ENSAIO ABERTO*

17:30

10:00, 11:30 e 16:00

dom 09

10:00, 11:15 e 14:30

10:00

sex 07

CANTAR COM CRIANÇAS

BEBÉ FIT

seg 24

10:00

dom 02

seg 24

10:00 e 11:30

dom 02

MUSIC CHANGES THE WORLD

outubro

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo

16:30

dom 01

BEBÉ FIT

dom 23

10:00 e 11:30

dom 25

BEBÉ FIT

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo

10:00 e 11:30

dom 18

BEBÉ FIT

sáb 22

10:00 e 11:30

dom 11

setembro

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas

Oficinas

Formação

Espectáculos

Formação

Formação

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas

Formação

Formação

Espectáculos

Formação

Oficinas

Formação

Formação

Espectáculos

Espectáculos

Espectáculos

Formação

Oficinas

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas
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Pág. 62
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Pág. 63
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Pág. 69

Pág. 63
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Pág. 84
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Pág. 97
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Pág. 80

Pág. 41

Pág. 41

Pág. 97
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Pág. 19

Pág. 57

Pág. 57

Pág. 57

10:30 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00

sáb 10
dom 11
seg 12
ter 13
ter 13
qui 15
sex 16

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

CANTO MEDO ESPANTO

SOM, CORPO, COR

SOM, CORPO, COR*

SOM, CORPO, COR*

SOM, CORPO, COR*

10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
10:00, 11:30 e 16:00
10:00, 11:15 e 14:30
11:00 e 14:30
10:00, 11:30 e 14:30
10:00, 11:30 e 14:30

10:00, 11:15 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30
11:00 e 14:30
16:00
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30

ter 24
qua 25
sex 27
dom 29
seg 30
seg 30
ter 31
ter 31

qua 01
dom 05
seg 06
seg 06
ter 07
sex 10
sáb 11
dom 12
seg 13

*Eventos dedicados a grupos (ver agenda)

10:00, 11:15 e 14:30

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

SOMBRAS ANIMADAS

SOMBRAS ANIMADAS*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 1.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

A FUGA DO SEBASTIÃO*

fevereiro

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

BACH BE CUE*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

BACH BE CUE

ENSAIO ABERTO*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

ter 24

A FUGA DO SEBASTIÃO*

ter 24

10:00, 11:15 e 14:30

qua 18

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

CANTO MEDO ESPANTO

10:00, 11:15 e 14:30

ter 17

10:00, 11:15 e 14:30

10:00, 11:15 e 14:30

ter 17

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

10:00 e 11:30

10:00, 11:15 e 14:30

seg 16

CANTO MEDO ESPANTO

O BARBEIRO DE EINSTEIN (uma ópera relativamente física)

seg 23

10:00 e 11:30

dom 15

dom 22

16:00

sáb 14

O BARBEIRO DE EINSTEIN (uma ópera relativamente física)*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

11:00 e 14:30

sex 13

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

dom 22

10:00

sex 13

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

10:00, 11:15 e 14:30

qui 12

ENSAIO ABERTO*
CANTO MEDO ESPANTO

sáb 21

10:00
10:00 e 11:30

sex 06
dom 08

janeiro

CANTO MEDO ESPANTO

10:00, 11:15 e 14:30

sex 09

10:00 e 11:30

10:00, 11:15 e 14:30

qua 07

dom 18

10:00, 11:15 e 14:30

ter 06

SOM, CORPO, COR*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo

10:00, 11:15 e 14:30

seg 05

CANTO MEDO ESPANTO

NO NATAL

dom 18

10:00 e 11:30

dom 04

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 1.º módulo

16:00

sáb 03

NO NATAL*

sáb 17

11:00 e 14:30

sex 02

dezembro
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Pág. 65

Pág. 65

Pág. 65

Pág. 58
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Pág. 21

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Formação

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Formação

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Oficinas

Formação

Formação

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

11:00 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30

10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:30 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
11:00 e 14:30
16:00

10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00

seg 27
seg 27
ter 28

qua 01
qui 02
sex 03
sáb 04
dom 05
seg 06
seg 06
ter 07
ter 07
qua 08
sex 10
sex 10
sáb 11

dom 12
seg 13
seg 13
ter 14
ter 14
qua 15
qui 16
sex 17

março

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
14:30
10:00, 11:30 e 16:00
10:00, 11:15 e 14:30
11:00 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00

dom 19
seg 20
ter 21
ter 21
qua 22
sex 24
sáb 25
dom 26
seg 27
seg 27
ter 28
ter 28
qua 29
qui 30
sex 31

*Eventos dedicados a grupos (ver agenda)

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

dom 19

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

1 BIGO*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

1 BIGO

CANTAR COM BEBÉS

CANTAR NA CASA*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

sáb 18

ENSAIO ABERTO

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 2.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

LER

LER*

ENSAIO ABERTO*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 2.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

GAMELÃO

GAMELÃO*

GAMELÃO*

GAMELÃO*

GAMELÃO*

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 2.º módulo

PINÓQUIO*

GAMELÃO*

PINÓQUIO

10:00, 11:15 e 14:30

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 1.º módulo

10:00, 11:30 e 16:00

17:30

seg 20

VIVA O CARNAVAL!

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

seg 27

10:30 e 14:30

sáb 18

dom 26

10:00, 11:15 e 14:30

qui 16

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

10:00, 11:15 e 14:30

qua 15

dom 26

10:00, 11:15 e 14:30

ter 14

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

10:00, 11:15 e 14:30

ter 14

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 1.º módulo

sáb 25

17:30

seg 13

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas
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Espectáculos

Formação

Oficinas

Oficinas
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Formação
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Formação
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Espectáculos
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Pág. 61

Pág. 82

Pág. 61

Pág. 59

Pág. 48

Pág. 48

Pág. 97

Pág. 63

Pág. 62

Pág. 61

Pág. 82

Pág. 61

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas
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Oficinas

Pág. 66
Oficinas

Pág. 66

Pág. 66
Oficinas

Oficinas

Oficinas

Pág. 82
Pág. 66

Oficinas

Pág. 43

Pág. 66

Pág. 43

Pág. 84

Pág. 84

Pág. 82

Pág. 71

Pág. 63

Pág. 63

Formação

Espectáculos

Oficinas

Espectáculos

Formação

Formação

Formação

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Pág. 62

Pág. 61

Oficinas
Oficinas

Pág. 82

Formação

10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
17:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
17:30

dom 16
seg 17
seg 17
ter 18
qua 19
qui 20
sex 21
dom 23
seg 24
seg 24

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 3.º módulo

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

DISOMNÁRIO

HÁ FÍSICA NO SOM

HÁ FÍSICA NO SOM

HÁ FÍSICA NO SOM

HÁ FÍSICA NO SOM

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 3.º módulo

HÁ FÍSICA NO SOM*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

14.º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA DA MÚSICA · 3.º módulo

VIAGEM AO CENTRO DA CRIATIVIDADE

11:00 e 14:30
21:00
16:00

10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00
10:00
10:00
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30

sex 28
sex 28
sáb 29

ter 02
ter 02
qua 03
qui 04
sex 05
dom 07
seg 08
ter 09
ter 09
qua 10
qui 11
dom 14
seg 15
ter 16
ter 16
qua 17
qui 18
sex 19
sáb 20
dom 21
seg 22
ter 23
qua 24
qui 25
sex 26

*Eventos dedicados a grupos (ver agenda)

sáb 27

ENSAIO ABERTO*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

DO LIXO SE FAZ MÚSICA*

DO LIXO SE FAZ MÚSICA*

DO LIXO SE FAZ MÚSICA*

DO LIXO SE FAZ MÚSICA*

DO LIXO SE FAZ MÚSICA*

MARATONA DE TECLISTAS 2023

MARATONA DE TECLISTAS 2023

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

DISOMNÁRIO

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

DISOMNÁRIO

ENSAIO ABERTO*

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

maio

PEQUENA HISTÓRIA DE UM POVO COM MEMÓRIA

SINFONIA DA LIBERDADE

PEQUENA HISTÓRIA DE UM POVO COM MEMÓRIA*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo
10:00

sex 28

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

sex 28

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

qui 27

10:00, 11:15 e 14:30

qui 27

A FUGA DO SEBASTIÃO*

17:30

seg 10

10:00, 11:15 e 14:30

19:00

qua 05

HOLOGRAMA – Projectos Comunitários Vol. 2

BAÚ DE MEMÓRIAS SONORAS*

qua 26

19:00

ter 04

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

10:30 e 14:30

ter 04

BAÚ DE MEMÓRIAS SONORAS*

A FLAUTA MÁGICA DO MOZART

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 2.º módulo

10:30 e 14:30

seg 03

qua 26

10:00 e 11:30

dom 02

CANTAR A PRIMAVERA

ter 25

10:30 e 14:30

sáb 01

abril
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Espectáculos

Formação
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Formação
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Formação

Formação

Formação
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Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Formação

Oficinas

Oficinas

Pág. 82

Pág. 23

Formação
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Espectáculos

Pág. 24

Pág. 24

Pág. 59

Pág. 72

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

11:00 e 14:30
19:00
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30

11:00 e 14:30
10:00
10:30 e 14:30
10:00 e 11:30
10:00 e 11:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30
10:00, 11:15 e 14:30

seg 29
seg 29
ter 30
ter 30
qua 31

qui 01
sex 02
sáb 03
dom 04
dom 11
seg 12
ter 13
ter 13
qua 14
qui 15

junho

FLORESTA DOS SONS

10:00, 11:30 e 16:00
11:00 e 14:30
10:00 e 11:30

dom 18
seg 19
dom 25

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo
17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo
ENSAIO ABERTO*

qui 29
sex 30
sex 30

SONÓPOLIS

18:00
10:00
10:00 e 11:30
18:00

dom 02
sáb 08
dom 09
dom 09

ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE

sáb 15
dom 16
seg 17
ter 18
qua 19
qui 20
sex 21
sáb 22
dom 23

*Eventos dedicados a grupos (ver agenda)

ACADEMIA DE VERÃO REMIX ENSEMBLE
sex 14

DE CANTO EM CANTO

DISOMNÁRIO

qui 13

18:00

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

dom 02

MARATONA DE VIOLONCELISTAS 2023

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

sáb 01

julho

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

DISOMNÁRIO

qua 28

10:00

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

dom 18
FLORESTA DOS SONS*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo

sáb 17

HÁ MÚSICA NOS NÚMEROS*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

TERRA, O PLANETA ENCANTADO*

DISOMNÁRIO

DISOMNÁRIO

MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA

ENSAIO ABERTO*

O REGRESSO DE CHA CHA PUM*

A FUGA DO SEBASTIÃO*

POR FAVOR, MAESTRO! OU QUATRO POR QUATRO*

NOUVELLE CUISINE – NOVAS RECEITAS*

ESCOLA A CANTAR 2023

CENAS INFANTIS*

17.º CURSO DE FORMAÇÃO DE ANIMADORES MUSICAIS · 3.º módulo
CENAS INFANTIS

10:00, 11:30 e 16:00

DO LIXO SE FAZ MÚSICA

dom 28

10:30 e 14:30

dom 28
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Pág. 84
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Espectáculos

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Formação

Formação

Espectáculos

Formação

Formação

Formação

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Formação

Formação
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Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Oficinas

Oficinas

Oficinas

Espectáculos

Espectáculos

Espectáculos

Formação

Oficinas

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS VISITAS GUIADAS

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

MECENAS SERVIÇO EDUCATIVO

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO
RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO PIANO
FUNDAÇÃO EDP

MECENAS CICLO MDS

