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A gente leva da vida
a vida que a gente leva
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO · OPENNING HOURS
BILHETEIRA
Seg-Sáb · Mon-Sat 09:30-19:00
Domingos e feriados · Sundays and bank holidays 09:30-18:00
Dias de Espectáculo · Event Days
Aberta até meia hora após o início do mesmo
VISITAS GUIADAS · GUIDED TOURS
visitasguiadas@casadamusica.com
(+351) 220 120 210
LOJA · SHOP
(+351) 220 120 228
RESTAURANTE CASA DA MÚSICA
restaurante@casadamusica.com
(+351) 220 107 160
Seg-Qui · Mon-Thu 12:30-15:00 · 19:30-23:00
Sex-Sáb · Fri-Sat 12:30-15:00 · 19:30-00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
COMO CHEGAR · HOW TO GET HERE
CARRO · CAR
41.158400, -8631000
+41º 9’ 30.24’’, -8º 37’ 51.60’’
METRO · SUBWAY
A, B, C, E e/and F
AUTOCARRO · BUS (STCP)
201, 202, 203, 204, 208, 303, 402, 501, 502,
503, 504, 507, 601, 803, 902, 903 e/and 2M
CP – COMBOIOS DE PORTUGAL · TRAIN CP
Estação de S. Bento ou/or Campanhã
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610
4149-071 Porto
Portugal

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO
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EDITORIAL

Os meses de Verão são cheios na Casa da Música, com dezenas de concertos dentro
e fora de portas, passando pelos mais variados géneros e começando desde logo com
um projecto especial que junta duas referências da música negra: Tony Allen, histórico baterista fundador do afro-beat, e Jeff Mills, o mago do techno. Pouco depois o
violoncelo celebra-se com uma homenagem a Guilhermina Suggia, incluindo o Prémio
Suggia disputado pelos finalistas em concerto ao lado da Orquestra Sinfónica, e uma
nova edição da Maratona de Violoncelistas, com alunos das escolas vocacionais. Na
esplanada, sucedem-se as actuações de artistas que mostram as tendências actuais
da nova música popular brasileira, incluindo nomes como Pedro Luís, Aleh Ferreira,
LaBaq, Livia Nestrovski e André Rio, mas também de outros géneros e outras paragens, da Venezuela à China. A Orquestra Sinfónica e a Orquestra Barroca viajam pelo
país, destacando-se a incursão da primeira no jazz ao lado do trio de Avishai Cohen, e a
colaboração da segunda com o violinista, contratenor e maestro Dmitry Sinkovsky. E o
Sonópolis está de volta, como sempre acontece nesta altura do ano – uma grande festa
com a apresentação dos projectos desenvolvidos pelo Serviço Educativo ao longo de
vários meses. Depois do tradicional Encontro de Bandas Filarmónicas, no final de Julho,
as propostas não cessam no mês de Agosto, com fado e guitarradas todos os fins de
tarde, na Sala 2, além da programação regular da esplanada. Em Setembro, o fecho do
Verão faz-se com concertos gratuitos ao ar livre, não só na Avenida dos Aliados como
também noutras cidades do país que recebem os agrupamentos residentes da Casa da
Música. Um Verão com inúmeros caminhos para o prazer de ouvir boa música.
The months of summer are full of action at Casa da Música, with dozens of concerts, indoors
and outdoors, covering the most varied genres and beginning with a special project that brings
together two giants of black music: Tony Allen, the historical drummer founder of afro-beat, and
Jeff Mills, the techno wizard. Shortly after, the cello is celebrated with a tribute to Guilhermina
Suggia, with Prémio Suggia being disputed by the finalists in a concert alongside Orquestra
Sinfónica, and a new edition of the Cellists’ Marathon, with students from music schools. Casa
da Música’s esplanade will welcome various artists displaying the current trends of the new
Brazilian popular music – including names like Pedro Luís, Aleh Ferreira, Labaq, Livia Nestrovski
and André Rio – and also musicians from other genres and places in the world, from Venezuela to
China. Orquestra Sinfónica and Orquestra Barroca are travelling the country. And while the first
dives into the jazz universe alongside Avishai Cohen’s trio, the latter collaborates with the violinist, countertenor and conductor Dmitry Sinkovsky. Sonópolis is back, as it always happens this
time of year – a big celebration presenting the projects developed by the Education Service over
several months. After the traditional Wind Bands Meeting, at the end of July, August brings us
fado and the Portuguese guitar every afternoon at Sala 2, in addition to the regular programme
of the esplanade. In September, the summer ends with several free outdoor concerts, not only at
Avenida dos Aliados but also in other cities throughout the country that welcome the in-house
ensembles of Casa da Música. This summer gives us lots of different ways to enjoy good music.
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AQVA MÚSICA
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Academia de Música de Costa Cabral

CONCERTO ESCOLAR

Entrada Livre

07 DOM

25 QUI

26 SEX

Entrada Livre

06 SÁB

PORTO DE SAMBA

01 QUI

Entrada Livre

Samba do B convida Rodrigo da Matta
Entrada Livre

6º PRÉMIO INTERNACIONAL
CASA DA MÚSICA/SUGGIA
Concerto dos Finalistas com a
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
Transmissão em directo no Café

05 SEX

GRUPO DE PERCUSSÃO DA ACADEMIA
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VILAR DO PARAÍSO

MAGNANIMUS TRIO
Entrada Livre
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Entrada Livre
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CONCERTO ESTÁGIO FUNDAÇÃO
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WU TIAO REN
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Bilhetes à venda:
Bilheteiras da Casa da Música
www.casadamusica.com
Lojas Worten
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VERÃO DA CASA

02 Jul Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

TONY ALLEN
&
JEFF
MILLS
“Tomorrow comes the harvest”

02 Jul Ter/Tue · 23:00 Esplanada

SIÂN

SUPER BOCK UNLOCK

CICLO JAZZ

“Uma experiência refrescante e
uma boa lembrança do valor de
sair da sua zona de conforto”
RESIDENT ADVISOR

Tony Allen bateria
Jeff Mills electrónica
Vêm de mundos diferentes mas ambos são luminárias à escala
mundial. Tony Allen, o fabuloso baterista que inventou o afrobeat ao lado do lendário Fela Kuti, junta-se ao guru da música
electrónica Jeff Mills, um dos fundadores do techno de Detroit.
O projecto tomou a forma de disco no final de 2018, sob o título
Tomorrow comes the harvest, e aponta para uma ideia de exploração cósmica, alimentando-se da abertura que ambos os músicos
têm demonstrado pelos mais variados universos musicais. O
resultado traduz ecos de Miles Davis, Sun Ra ou Pharoah Sanders,
com traços jazzísticos alimentados de loops rítmicos de pendor
mais abstracto.
They come from different worlds but are both luminaries on a global
scale. Tony Allen, the fabulous drummer who invented the afrobeat
alongside the legendary Fela Kuti, joined by the electronic music guru Jeff
Mills, one of the founders of Detroit’s techno music. The project took the
form of an album called Tomorrow comes the harvest at the end of 2018,
and points to the idea of cosmic exploration, feeding on the openness
that both musicians have always demonstrated towards the most varied
musical universes. The result carries echoes of Miles Davis, Sun Ra or
Pharoah Sanders, with jazzy traits fuelled by rhythmic loops with a more
abstract nature.

1ª Plateia € 18,80 · 2ª Plateia € 16,90 · 3ª Plateia € 15,05
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

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

As sonoridades UK dos primórdios da
dance music são a base dos sets de Siân,
que aponta ao hardcore com sabedoria e
uma graciosidade especial na cabina. Em
viagens que podem ir de ecos africanos ao
acid e ao electro, a DJ tem uma capacidade
natural de satisfazer os ouvintes com a sua
selecção diversificada e original.
Siân plays a spectrum of music based on the
UK sounds of early dance music, following the
path of the hardcore continuum with wisdom
and a special grace behind the decks. From
African blends to Acid and Elektro, she has
the natural ability to satisfy listeners with her
diverse and original selection.
Entrada Livre
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02 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2

MARC COPPEY

03 Jul Qua/Wed · 21:30 Esplanada

04 Jul Qui/Thu · 22:00 Esplanada

05 Jul Sex/Fri · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

O Clube de Música de Perafita é uma actividade extra-curricular da Escola Básica
de Perafita. Criado há 10 anos a partir
de uma proposta da Associação para o
Desenvolvimento Integrado de Matosinhos e
da direcção da escola, tem como finalidade
a integração de jovens em risco e o combate
ao abandono escolar, bem como a promoção do sucesso educativo. Actualmente
fazem parte do clube mais de 40 crianças
que interpretam essencialmente música
portuguesa. Já tocaram com alguns dos
principais nomes da música portuguesa.

Fundado em 2010, na Grécia, o
Magnanimus Trio mistura elementos
do minimalismo, o jazz contemporâneo,
clássico e modal e a música sufi, fazendo
por vezes ecoar as narrações românticas
de Sigur Rós, E.S.T. e Robert Wyatt, ou
evocando as sonoridades de Arvo Pärt e
Steve Reich. O trio tem colaborado com
prestigiados artistas do jazz e da world
music, incluindo Ohn Taylor, Erkan Oğur,
Derya Turkan, Murat Aydemir, Ohar Fresco,
Ross Daly, Sokratis Sinopoulos, Zezo
Olimpio e Efrén López.

Trio de electro-pop formado por três irmãos
– André (voz), Pedro (guitarra) e João
(baixo) –, Audax nasceu no Brasil como uma
banda pop-rock, há 10 anos, e evoluiu na
sonoridade até chegar ao melhor dos dois
mundos: mantém as origens orgânicas da
música feita com instrumentos reais e cruza
as ondas da house music com a sua pop.
Figura de cartaz dos festivais electrónicos
mais importantes da Escócia e de Inglaterra,
tem feito digressões por pistas de dança de
Miami, Ibiza, Ucrânia e Espanha.

Clube the Música de Perafita is an extra-curricular activity of Escola Básica de Perafita.
Created 10 years ago from a proposal made
by Associação para o Desenvolvimento
Integrado de Matosinhos and the school board,
its purpose is to integrate young people at risk
and tackle early school leaving (ELS), as well as
promoting academic achievement. Currently,
Clube de Música de Perafita consists of more
than 40 children who play mainly Portuguese
music and have had the opportunity to
perform with some of its main figures.

Founded in 2010 in Greece, the Magnanimus
Trio fuses elements of minimalism, contemporary, classical and modal jazz and Sufi music,
sometimes echoing the romantic narratives of
Sigur Rós, E.S.T. and Robert Wyatt, or evoking
the sounds of Arvo Pärt and Steve Reich. The
trio has collaborated with prestigious jazz and
world music artists including Ohn Taylor, Erkan
Oğur, Derya Turkan, Murat Aydemir, Ohar
Fresco, Ross Daly, Sokratis Sinopoulos, Zezo
Olimpio and Efrén López.

CMÚSICA PERAFITA

MAGNANIMUS TRIO

SUGGIA

Marc Coppey violoncelo
Johann Sebastian Bach Suite para
violoncelo solo nº 3
Henri Dutilleux Trois strophes sur le nom
de Sacher
Zoltán Kodály Sonata para violoncelo solo,
op.8
Depois de conquistar os dois principais
prémios do prestigiado Concurso Bach
de Leipzig em 1988, com apenas 18 anos
de idade (o 1º Prémio e o Prémio Especial
para a melhor interpretação de Bach),
Marc Coppey construiu uma carreira
de sucesso alimentada por uma grande
curiosidade musical: além de ser um intérprete de referência das suites de Bach e
do grande repertório concertante, apresenta frequentemente obras em estreia
mundial e repertório menos conhecido. O
seu recital na Casa da Música é uma oportunidade imperdível para ouvir uma das
referências incontornáveis do violoncelo
na actualidade.
After winning the top two awards of the prestigious 1988 Bach Competition in Leipzig at the
age of 18 (the 1st Prize and the Special Prize for
Bach’s best performance), Marc Coppey built a
highly successful career fuelled by a big musical curiosity: in addition to being a reference
interpreter of the Bach suites and the great
concertante repertoire, he performs many
world premieres and lesser known repertoire.
His recital at Casa da Música is an unmissable
opportunity to hear one of today’s most inescapable references of the cello.
€ 9,40
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

VERÃO DA CASA

Entrada Livre

Entrada Livre

AUDAX

05 Jul Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

6º PRÉMIO INTERNACIONAL
CASA DA MÚSICA/SUGGIA
CONCERTO DOS FINALISTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical
A 6ª edição do Prémio Internacional Suggia traz ao Porto alguns dos jovens violoncelistas mais promissores da Europa, em representação de prestigiadas escolas e conservatórios superiores. Após os recitais das provas eliminatórias na Sala 2, três finalistas
sobem ao palco da Sala Suggia ao lado da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
fazendo-se ouvir na interpretação de exigentes concertos para violoncelo e orquestra.
Esta final tem sido dirigida por maestros cujo instrumento de formação foi o violoncelo,
não sendo excepção o caso do português Pedro Neves.
The 6th edition of the Suggia International Award brings to Porto some of the most promising young cellists in Europe, representing prestigious schools and conservatories. After the
qualifying rounds with recitals at Sala 2, three finalists perform at Sala Suggia with Orquestra
Sinfónica do Porto Casa da Música, interpreting challenging concertos for cello and orchestra.
Conductors who studied the cello, like the Portuguese Pedro Neves, are always ahead of this
final round.

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

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

CO-PRODUÇÃO

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

The electro-pop trio Audax – André (vocals),
Pedro (guitar) and João (bass) – was born in
Brazil as a pop-rock band 10 years ago, but its
sound evolved until it reached the best of both
worlds: keeping the organic origins of music
made with real instruments and combining the
waves of house music and pop music. They
have performed in some of the most important
electronic music festivals in Scotland and
England, and also toured the dance floors of
Miami, Ibiza, Ukraine and Spain.
Entrada Livre
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06 Jul Sáb/Sat · 10:00 Vários Espaços

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS

VERÃO DA CASA

06 Jul Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

07 Jul Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

SUPER BOCK UNLOCK

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

DJ DOLORES

GRILIS EM PARIS

RECITAIS DE VIOLONCELO
COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS

Em Julho amanhece o dia em que o som do violoncelo percorre
diferentes espaços da Casa. Um atrás do outro, a solo ou em
diálogo musical, jovens violoncelistas de escolas vocacionais
preenchem horas sucessivas com um repertório ecléctico.
Realizada anualmente, a maratona que surgiu para homenagear
Guilhermina Suggia tem em cada nova edição mais participantes
e mais espectadores, seduzidos pela beleza aveludada de um
grande instrumento.
There is one day in July when the sound of the cello invades different
spaces of Casa da Música. One after another, in solo performances or in
a musical dialogue, young cellists from music schools perform an eclectic
repertoire for hours on end. In each new edition, the annual marathon
honouring Guilhermina Suggia has increased the number of participants
and spectators, who are seduced by the velvety beauty of this magnificent instrument.
€ 1,45

Helder Aragão é um dos nome seminais da
cena mangue beat do Recife. O influente
designer começou a apresentar-se
como DJ Dolores em 1999, iniciando uma
trajectória improvável entre o experimentalismo da música electrónica e as matizes
da cultura nordestina. Multipremiado e
presença habitual em grandes festivais
europeus e americanos, fez remisturas
oficiais para Tribalistas, Chico Buarque,
Roberto Carlos, Bob Marley, Perez Prado,
Fernanda Porto, Taraf de Haidouks, etc. O
novo álbum, Buenaventura, gravado para
a inglesa Stern’s Music, traz pequenas
histórias em formato canção, explorando
os choques culturais do universo urbano e
temas inspirados pelas suas andanças, do
sertão às grandes metrópoles do mundo.

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

Helder Aragão is one of the seminal names of
the mangue beat scene of Recife. The influential designer began to perform as DJ Dolores
in 1999, establishing an improbable trajectory
between the experimentalism of electronic
music and the nuances of Northeastern
culture. He has won several awards and
is frequently invited to perform at major
European and American festivals. Moreover,
Helder Aragão is responsible for some official
remixes of Tribalistas, Chico Buarque, Roberto
Carlos, Bob Marley, Perez Prado, Fernanda
Porto, Taraf de Haidouks, etc. The new album,
Buenaventura, recorded for the British label
Stern’s Music, tells small stories through songs,
exploring the cultural clashes of the urban
universe and themes inspired by his travels,
from the Brazilian outback (sertão) to the great
metropolis of the world.

10:30 (0-18meses), 11:45 (18 meses3 anos) e 15:00 (3-6 anos)

Entrada Livre

A trupe de grilos cantantes continua a
acompanhar os mais pequenos, agora
numa aventura em Paris. Grilis o Grilo Feliz
é conduzido pelo primo Jean-Philippe
Galan (ou Grilan o Grilo Galã) numa iniciática viagem pela cultura francesa, com
direito a aulas de etiqueta e degustação
musical gourmet.
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, with
etiquette classes and gourmet music tasting.

PRIMEIRAS OFICINAS
Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade
(com participação dos acompanhantes adultos) que promovem o
encontro criativo com sons, ritmos e movimento
€ 10 criança+adulto**
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%
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VERÃO DA CASA

08 Jul Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

09 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES
DO FADO E DA GUITARRA PORTUGUESA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

CONCERTO ESCOLAR

JOÃO MARTINS

A Academia de Música de Costa Cabral
tem como objectivos promover, fomentar e
patrocinar a divulgação musical em todas
as suas vertentes culturais, bem como
contribuir para uma formação geral, social
e académica sólida junto de todos os seus
alunos. Apresenta aqui mais uma mostra
do trabalho realizado a longo do ano lectivo
que agora terminou.
Academia de Música de Costa Cabral aims at
promoting and sponsoring the dissemination of
music in all its cultural aspects, while providing
a solid education to all its students in terms
of general, social and academic knowledge.
Today the academy presents another example
of the work carried out throughout the year that
is now ending.
€ 10
Cartão amigo 25%

Um dos principais guitarristas de fado no
Porto, João Martins começou a tocar viola
aos 16 anos. Mais tarde interessou-se pelos
instrumentos tradicionais portugueses e
pela música de raiz tradicional, tendo descoberto a guitarra portuguesa. Entre gravações em estúdio e espectáculos nos mais
diversos registos, é presença regular nas
principais casas de fado do Porto e de Gaia.
João Martins began playing classical guitar
when he was 16 and is now one of the leading
fado guitarists in Porto. He became interested
in traditional Portuguese instruments and traditional music, and that’s when he discovered the
Portuguese guitar. Between studio recordings
and concerts in the most diverse musical
genres, he performs regularly in the main fado
houses of Porto and Gaia.

07 Jul Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

SONÓPOLIS 2019
SERVIÇO EDUCATIVO

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

Sam Mason e Tim Steiner direcção musical
XIV Curso de Formação de Animadores Musicais, Outros interpretação
É o assalto ao palco, consentido e merecido, de comunidades de distintos contextos
sociais, de músicos amadores e profissionais, mais pessoas sem background musical.
Todos integraram projectos artísticos do Serviço Educativo ao longo do ano lectivo e
todos, na sua integridade cultural, se misturam num espectáculo que é a festa da diversidade, um mosaico de músicas, artes performativas e expressões de pensamento ou,
resumindo, a grandeza da cidade.
It is the consented and deserved invasion of the stage by communities from different social
contexts, amateur and professional musicians, and people without any musical background. Each
person on this stage has participated in an artistic project carried out by the Education Service
throughout the school year, and everyone, in its own cultural integrity, works together for a performance that celebrates diversity. This is a mosaic of music, performative arts and expressions, in
short, the greatness of the city.
APOIO INSTITUCIONAL

ENTRADA LIVRE

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS
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10 Jul Qua/Wed · 21:30 Esplanada

ACADEMIA DE MÚSICA
DE COSTA CABRAL

10 Jul Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

ESTRADA BRANCA
COM JOSÉ PEDRO GIL
E MÓNICA SALMASO

11 Jul Qui/Thu · 22:00 Esplanada

SILIBRINA

SUPER BOCK UNLOCK

Entrada Livre

Com música de José Afonso e Vinícius
de Moraes, Estrada Branca é um caminho traçado entre Portugal e Brasil, um
concerto construído sob a árvore da
língua portuguesa. As vozes são de Mónica
Salmaso e José Pedro Gil, que estrearam o
projecto em palco em 2017, e que este ano,
celebrando os 90 anos do nascimento de
José Afonso, o apresentam em disco. Para
isso contaram com a parceria de Carlos
Tê, Emanuel de Andrade, Teco Cardoso e
Nelson Ayres na concepção do projecto, e
com a cenografia de Manuel Aires Mateus.
With music by José Afonso and Vinícius de
Moraes, Estrada Branca is a path traced
between Portugal and Brazil, a concert built
under the Portuguese language tree. Mónica
Salmaso and José Pedro Gil give voice to this
project, which debuted on stage in 2017, and
this year, celebrating the 90th anniversary of
José Afonso, they present it on a CD. Carlos
Tê, Emanuel de Andrade, Teco Cardoso and
Nelson Ayres cooperated in the conception of
the project, and Manuel Aires Mateus was in
charge of scenography.
€ 15
Cartão Amigo 25%
Promotor: ONC Produções

12 Jul Sex/Fri + 13 Jul Sáb/Sat
20:00 Restaurante

12 Jul Sex/Fri · 22:00 Esplanada

13 Jul Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

Brasil, Portugal e Cabo Verde fundem-se
num diálogo baseado em violões, percussões e vozes, num ambiente sonoro rico
em mestiçagem. Ouvem-se ecos de África,
do candomblé, do fado e do flamenco,
do samba, da rumba e do mambo, um
português com sotaques diferentes, a electrónica nascida do acústico. Logo depois
de se apresentarem no Festival de Jazz de
Montreaux, tocam na Casa da Música com
o percussionista brasileiro Marcos Suzano
e o contrabaixista Francesco Valente.

Cantora, compositora e filha de activistas
políticos negros, esta voz promissora de
Salvador da Bahia é portadora de esperança, especialmente para as mulheres
negras. Luedji Luna dá voz às suas preocupações e aborda experiências pessoais
e queixas políticas, abraçando as suas
mensagens com harmonias frequentemente descontraídas e leves, com ecos
de samba de roda, afoxé e toques de jazz
cubano com influências da MPB e da
música de terreiro. Intensa e intimista, com o
álbum Um Corpo no Mundo (2017) a artista
apresenta uma obra construída sobre
vivências pessoais, transitando por temas
espinhosos com voz leve e uma mistura de
ritmos ora dançantes ora contemplativos.

COLADERA

JANTAR COM… MODINHAS
DOS SÉCULOS XVIII E XIX

LUEDJI LUNA

SONS E ESTÓRIAS DOS SALÕES LUSO-BRASILEIROS

Este estabelecimento de ensino tem
como objetivos gerais fomentar e patrocinar a divulgação musical em todas as
suas vertentes culturais. Os professores
da Academia de Música de Costa Cabral
têm conduzido os seus alunos à obtenção
de vários prémios nacionais e internacionais. É dessa qualidade que se dá mostra
neste concerto.
This school has the general objectives of
promoting and sponsoring musical dissemination in all its cultural aspects. The teachers
of Academia de Música de Costa Cabral have
led their students to several national and
international awards. This concert helps us to
understand why.

VERÃO DA CASA

Silibrina mistura a música brasileira com
o jazz e apresenta-se em palco de forma
espontânea e enérgica, privilegiando o
improviso. A banda de música instrumental
foi criada por Gabriel Nóbrega, pianista
que assina também as composições e os
arranjos. Depois de lançar o seu primeiro
álbum com nove originais (O Raio, 2017),
em 2018 foi seleccionada para tocar na
SXSW (Austin, EUA) e na MAPAS (Tenerife
Espanha), e fez tournées nos EUA e na
Europa. Após o lançamento do segundo
álbum, Estandarte (2019), visita festivais
canadianos e chega ao Porto no âmbito de
uma nova digressão europeia.
Silibrina mix Brazilian music with jazz, and their
spontaneous and energetic live performances
encourage improvisation. This instrumental
music band was created by the pianist Gabriel
Nóbrega, who is also in charge of the band’s
compositions and arrangements. In 2018, after
releasing their first album with nine original
songs (O Raio, 2017), the band was invited
to perform at SXSW (Austin, USA) and at
MAPAS (Tenerife Spain), and toured the USA
and Europe. After the release of their second
album, Estandarte (2019), Silibrina will perform
in some Canadian festivals and visit Porto while
on its new European tour.
Entrada Livre

Marina Pacheco soprano
Flávia Castro cravo
A modinha foi a grande novidade na produção musical luso-brasileira da segunda
metade do século XVIII. Um antecedente
do fado, que aludia a situações e narrativas
diversas e que fazia as delícias dos salões
da corte e da aristocracia portuguesa
no período colonial. São histórias, mas
sobretudo estórias, que retratam episódios amorosos, satirizam situações do
quotidiano ou tratam num matiz novelístico
troças e disputas pessoais dissimuladas.
The modinha was the great novelty in the LusoBrazilian musical production of the second
half of the XVIII century, a predecessor of fado,
alluding to various situations and narratives
that delighted the salons of the court and the
Portuguese aristocracy during the colonial
period. These stories recount and sometimes
satirize romantic episodes, everyday situations
and hidden personal disputes in a novelistic way.
€ 47,5 (inclui jantar)

Brazil, Portugal and Cape Verde converge
in a dialogue based on classical guitars,
percussions and voices in a sound enriched by
miscegenation. We can hear echoes of Africa,
candomblé, fado, flamenco, samba, rumba and
mambo, the Portuguese language pronounced
with different accents, and electronic music
emerging from acoustic music. Shortly after
their performance at the Montreaux Jazz
Festival, they come to Casa da Música with
Brazilian percussionist Marcos Suzano and
bass player Francesco Valente.
Entrada Livre

Singer, composer and daughter of black political activists, this promising voice from Salvador
da Bahia is a beacon of hope, especially for
black women. Luedji Luna sings about her
concerns, personal experiences and political
grievances, often conveying her messages
through relaxed and light harmonies, echoes
of samba de roda, afoxé and touches of Cuban
jazz influenced by MPB and sacred music.
Intense and intimate, with the album Um Corpo
no Mundo (2017) the artist presents a work built
on personal experiences, addressing difficult
topics with a delicate voice and a combination
of dancing and contemplative rhythms.
Entrada Livre
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VERÃO DA CASA

13 Jul Sáb/Sat · 22:00 Praça do Município, Lisboa

ORQUESTRA
EM LISBOA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

PRAÇADO
MUNICÍPIO

LISBOA

13JUL

22:00 ENTRADA LIVRE

Baldur Brönnimann direcção musical
Dmitri Chostakovitch Abertura Festiva, op.96
Luís de Freitas Branco Fandango, da Suite Alentejana nº 1
Edward Elgar Salut D’Amour
Edvard Grieg Manhã, da Suite de Peer Gynt
Paul Dukas O Aprendiz de Feiticeiro
John Philip de Sousa The Liberty Bell March
Samuel Barber Adagio
John Williams Flying Theme, do filme E.T. – O Extraterrestre
Árturo Marquez Danzón nº 2
Gerónimo Gimenez Intermezzo de “La Boda de Luis Alonso”
A bordo de uma orquestra sinfónica podemos lançar-nos à descoberta do mundo. É com
um concerto em forma de viagem que a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música se
apresenta na Praça do Município em Lisboa, dando a ouvir alguma da música mais célebre
que se escreveu em redor do globo – da Rússia de Chostakovitch à França de Dukas, da
Inglaterra de Elgar ao México de Márquez, passando ainda pela América do Norte para
visitar a música de cinema e a das bandas militares. Não falta, naturalmente, a música
portuguesa com um icónico Fandango de Freitas Branco.
On board a symphony orchestra we can launch ourselves to the discovery of the world. It is with
a concert in the form of a trip that Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música presents itself
at Praça do Município, in Lisbon, performing some of the most celebrated music written around
the globe – from Chostakovitch’s Russia to Dukas’ France, from Elgar’s England to Márquez’s
Mexico, passing through North America to visit film music and military bands. There is, of course,
Portuguese music with an iconic Fandango de Freitas Branco.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL
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VERÃO DA CASA

14 Jul Dom/Sun · 18:00 Café

15 Jul Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

16 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2

17 Jul Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

SUPER BOCK UNLOCK

ACADEMIA DE MÚSICA VALENTIM DE CARVALHO

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

ESCOLA DE MÚSICA GUILHERMINA SUGGIA
COM MIGUEL ARAÚJO

PORTO DE SAMBA

Samba do B convida Rodrigo da Matta
Porto do Samba é uma roda de samba
com feijoada típica das noites cariocas de
domingo no Rio de Janeiro. Nesta edição o
Samba do B propõe-se alegrar os corações
com o ritmo maravilhoso do samba de raiz
e convida a Roda de Feijoada de Berlim
com Rodrigo da Matta. Michêl e Catarina
ensinam o básico do samba de Gafieira e a
festa fecha com DJ Farofa.
Porto de Samba is a roda de samba with
the typical feijoada (bean stew) from Rio de
Janeiro. In this edition, Samba do B will warm
our hearts with the wonderful rhythms of
samba and shares the stage with Roda de
Feijoada from Berlim with Rodrigo da Matta.
Michêl and Catarina teach the audience the
basics of the samba of Gafieira and the party
ends with DJ Farofa.
Entrada Livre

CONCERTO ESCOLAR

O concerto de final de ano da Academia
de Música Valentim de Carvalho é uma
homenagem aos Queen. Que dizer sobre
esta banda, da qual tudo já foi dito? Este
concerto é o perpetuar da chama criativa
do colectivo britânico. Inspirados por
frases como “you can be anything you
want to be”, professores e alunos desta
escola portuense compõem um espectáculo imperdível.
The end of the year concert of Academia de
Música Valentim de Carvalho will be a tribute
to Queen. But what can we say about this band
that hasn’t already been said? This concert
is the perpetuation of the British band’s
creative flame. Inspired by phrases like “you
can be anything you want to be”, teachers and
students of this school will give us an unforgettable performance.
1ª Plateia € 12,50 · 2ª e 3ª Plateias € 10,00
Cartão Amigo 25%
Promotor: Academia Valentim de Carvalho

FOLEFEST

Jéssica Reis acordeão solo
José Pedro Fangueiro acordeão solo
Quartz quarteto de cordas e acordeão
Duo Yin Yang acordeão e clarinete
O Folefest tem um papel crucial na divulgação do acordeão erudito, através de um
concurso e de um festival que têm dado
a conhecer instrumentistas e repertório
de qualidade excepcional. O Concerto
de Laureados do Folefest apresenta na
Sala 2 os premiados da última edição do
concurso, dando mostra da diversidade de
formações em que o acordeão participa
com um fascinante repertório.
Folefest plays a crucial role in the dissemination
of the erudite accordion, with a competition
and a festival that have brought to light musicians and repertoire of exceptional quality. The
Concert of Laureates of Folefest presents last
year’s winners at Sala 2, showing the diversity
of formations in which the accordion participates with a fascinating repertoire.
€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

CONCERTO ESCOLAR

“A Riqueza da Música Portuguesa” é um
projecto que percorre temas representativos de diferentes épocas e géneros
musicais e conta com a participação de um
grande artista da actualidade: o compositor e intérprete Miguel Araújo. O concerto
conta com arranjos de Wilson Correia e a
participação de toda a comunidade escolar
da EMGS, a que se juntam alunos e professores da AMAC (Lisboa).
“A Riqueza da Música Portuguesa” is a project
featuring different eras and musical genres
with the collaboration of a great artist of our
time: the singer/songwriter Miguel Araújo. This
performance relies on the musical arrangements of Wilson Correia and the participation
of the entire school community of EMGS, joined
by students and teachers of AMAC (Lisbon).
€ 10
Cartão Amigo 25%

17 Jul Qua/Wed · 21:30 Esplanada

JAHAS

18 Jul Qui/Thu · 22:00 Esplanada

LIVIA NESTROVSKI
& FRED FERREIRA
SUPER BOCK UNLOCK

A JAHAS – RockSchool Porto é o centro
oficial da RSL Awards (Rockschool) em
Portugal. Além da formação em instrumento, aposta especialmente nos combos,
que visam fornecer aos seus integrantes
a experiência de trabalhar em conjunto.
Dividem-se por estilos tão diversos como
o funk, o blues, a pop ou o metal, e focam-se em repertórios dedicados à segunda
metade do séc. XX e ao início do séc. XXI.
Estes combos acabam por assumir uma
identidade própria e resultam em projectos musicais com valor intrínseco, a cujos
concertos é sempre um prazer assistir.
JAHAS – RockSchool Porto is the official
center of the RSL Awards (Rockschool) in
Portugal. In addition to instrument training,
JAHAS is especially focused on combos, to
give its members the experience of working
together. They are divided by genres as diverse
as funk, blues, pop or metal, and focus on
repertoires that extend from the second half
of the 20th century to the beginning of the 21st
century. These combos eventually assume
their own identity and result in outstanding
musical projects, whose concerts are always a
pleasure to watch.
Entrada Livre

Clássico e contemporâneo, popular e
erudito, do Brasil e do mundo, tão experimental quanto acolhedor, o passeio
traçado por Lívia e Fred é subtil, inesperado, inspirado. Com canções de Kurt
Weill, Zé Miguel Wisnik, Benjamin Britten,
Arrigo Barnabé, Maurice Ravel, Demetrio
Ortiz, Milton Nascimento e nomes da nova
geração, o duo constrói narrativas e rege
afectos. Após seis anos em digressão
mundial com o seu primeiro disco, a dupla
prepara um segundo álbum com ligações
ao mundo dos sons electrónicos.
Classical and contemporary, popular and
erudite, belonging to Brazil and to the world,
experimental and welcoming, the path drawn
by Livia and Fred is subtle, unexpected,
inspired. With songs by Kurt Weill, Zé Miguel
Wisnik, Benjamin Britten, Arrigo Barnabé,
Maurice Ravel, Demetrio Ortiz, Milton
Nascimento and also names from the new
generation, the duo constructs narratives and
manages affections. After a six-year-long world
tour of their first album, the pair is preparing
a second album connected to the world of
electronic sounds.
Entrada Livre
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19 Jul Sex/Fri · 22:00 Esplanada

20 Jul Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

ENSEMBLE MED

LIA PARIS

VERÃO DA CASA

20 Jul Sáb/Sat · 22:00,
Praça Dr. José Vieira de Carvalho, Maia

MAIA
SYMPHONIC
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

O Ensemble Med propõe um programa
intimista que homenageia o património medieval de raiz mediterrânica. O
cruzamento de culturas e estilos medievais é revelado através de uma criteriosa
selecção de temas de devoção mariana,
canções sefarditas e temas mouriscos,
quer encontrados em fontes escritas da
época quer recolhidos por etnomusicólogos. O Ensemble nasceu em 2012 no
seio do Departamento de Música Antiga
da Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
e tem-se apresentado regularmente
ao público com diversas formações.
No projecto “Diálogo Interculturas no
Mediterrâneo Medieval”, co-financiado
pelo Programa de Apoio às Artes da
Direcção-Geral das Artes, conta com a
colaboração da cantora Mariana Fabião.
The Ensemble Med suggests an intimate
programme paying tribute to the medieval
mediterranean heritage. The intersection
of medieval cultures and styles is revealed
through a careful selection of songs of Marian
devotion, Sephardic music and Moorish
themes, whether found in written sources of
the time or collected by ethnomusicologists.
The Ensemble was formed in 2012 in the
Department of Early Music of the Hogeschool
voor Kunsten Utrecht and has been performing
regularly with various formations. The singer
Mariana Fabião participates in “Intercultural
Dialogue in the Medieval Mediterranean”
project, co-financed by The Arts Support
Program of the General Direction of Arts.

MultiVerso, o novo álbum de Lia Paris,
apresenta composições que nasceram na
estrada durante a digressão mundial de
dois anos dedicada ao trabalho multimédia Lva vermelha. Sedutor e delicado,
pode ser visto como uma MPB moderna
com influências dream pop, com uma
condução electrónica pulsante e tropical.
Co-produzido pela artista em parceria com
grandes produtores, o disco conta com
Dudu Marote, Daniel Hunt (Ladytron), Ugot,
Dudinha, L_cio e Spaniol. O disco é brasileiro e internacional, com um som que faz
dançar e viajar, e em concerto transparece
uma sensualidade sofisticada e envolvente,
com melodias densas que favorecem a voz
forte e doce de Lia.
MultiVerso, the new album of Lia Paris, features
songs that were born on the road during her
two-year-long world tour dedicated to the
multimedia work Lva Vermelha. Seductive
and delicate, it can be seen as a modern MPB
with dream pop influences, and a pulsating
and tropical electronic vibe. Co-produced by
the artist in partnership with major producers,
the work features Dudu Marote, Daniel Hunt
(Ladytron), Ugot, Dudinha, L_cio and Spaniol.
The album is both Brazilian and international,
with a sound that invites the listener to dance
and travel, and its live performances have a
sophisticated and engaging sensuality, with
dense melodies that are perfect for the strong
and sweet voice of Lia.

Diogo Costa direcção musical
Joly Braga Santos Abertura Sinfónica nº 3, op.20
Nikolai Rimski-Korsakoff Capricho Espanhol
Igor Stravinski Dança Infernal de O Pássaro de Fogo
Manuel de Falla Interlúdio e Dança Espanhola de A vida breve
Zoltán Kodály Danças de Galanta
No seu regresso à cidade da Maia, a Orquestra Sinfónica convida a
uma viagem por paisagens e danças contagiantes. Começa por apresentar as intermináveis planícies alentejanas que Joly Braga Santos
verteu em música. Salta depois a fronteira para dançar os ritmos espanhóis – primeiro nascidos na imaginação de um russo que nunca pisou
a Península, depois por um andaluz que mergulhou apaixonadamente
no cante jondo. Pelo meio outro russo, que faz dançar os demónios
ao som de melodias mágicas. O concerto termina com Danças de
Galanta, uma obra construída sobre as recordações de infância do
célebre compositor húngaro Kodály.
Orquestra Sinfónica returns to the city of Maia and invites everyone on a
journey through contagious dances and landscapes. First, the orchestra
presents the endless plains from Alentejo that Joly Braga Santos poured into
music. Then it jumps across the border to dance to Spanish rhythms – some
born in the imagination of a Russian who never set foot on the Peninsula, and
others created by an Andalusian who plunged passionately into cante jondo.
In between, the orchestra performs another Russian who makes the demons
dance to the sound of magic melodies. The concert ends with Dances of
Galanta, a piece built on the childhood memories of the famous Hungarian
composer Kodály.
ENTRADA LIVRE

Entrada Livre

Entrada Livre

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

CO-PRUDUÇÃO
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21 Jul Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

CONCURSO
SANTA CECILIA
CONCERTO FINAL

A partir de 14 de Julho, quase meia centena
de jovens e promissores pianistas disputam um lugar na final do Concurso Santa
Cecília. Depois das exigentes provas
eliminatórias e semi-finais, apenas três
finalistas sobem ao palco da Sala Suggia
para interpretar um concerto para piano
e orquestra do repertório. Uma tarde
recheada de emoção e uma oportunidade
para conhecer os valores de uma nova
geração de pianistas.
As of July 14, nearly fifty young and promising
pianists will compete for a place in the finals of
the Santa Cecilia International Competition.
After the demanding knockout rounds and
semi-finals, only three finalists will go on stage
at Sala Suggia to perform a concerto for piano
and orchestra. An afternoon filled with emotion
and an opportunity to get to know the emerging
talents o
 f a new generation of pianists.
€ 10
Cartão Amigo 25%

23 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ANDRÉ ROSINHA
QUINTETO

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

João Barradas acordeão
Albert Cirera saxofone
Eduardo Cardinho vibrafone
Bruno Pedroso bateria
O contrabaixista André Rosinha traz à
Casa da Música a formação com a qual
gravou o disco de originais Pórtico, que
conquistou a crítica logo após o seu
lançamento há pouco mais de um ano. Ao
seu lado, conta com a cumplicidade de um
conjunto de solistas com provas dadas e já
indispensáveis no panorama do jazz nacional, resultando num som empolgante e em
férteis diálogos improvisados.
The bass player André Rosinha brings to
Casa da Música the formation with which he
recorded Pórtico, the album that won over the
critics soon after its release a little over a year
ago. André Rosinha relies on the complicity
of a set of excellent soloists who are already
indispensable in the national jazz scene,
resulting in an exciting sound and luxuriant
impromptu dialogs.
€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

24 Jul Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

CONCERTO ESTÁGIO
FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN

Orquestra Estágio Gulbenkian
Joana Carneiro direcção musical
Gustav Mahler Sinfonia nº 9, em Ré maior
Ludwig van Beethoven Abertura Leonore
nº 3, op.72b
Lançado em 2013, o Estágio Gulbenkian
para Orquestra, sob a direcção artística da
maestrina Joana Carneiro, é um projecto
que promove a experiência orquestral
de elevado nível técnico-artístico entre
jovens instrumentistas e auxilia a transição
entre a fase final da vida académica e a sua
entrada no mundo profissional. Cerca de
80 músicos de talento excepcional, entre
os 17 e os 26 anos, são escolhidos através
de rigorosas provas de selecção realizadas anualmente em vários locais do país.
Grandes obras do repertório sinfónico são
preparadas sob a orientação de tutores
especializados e de maestros com alargada experiência neste domínio.
Created in 2013, the Gulbenkian Internship
for Orchestra, under the artistic direction of
conductor Joana Carneiro, promotes the
orchestral experience of high technical-artistic level of young musicians and assists in the
transition from the final phase of academic life
to the professional world. About 80 exceptionally talented musicians, aged between 17 and
26, are chosen through rigorous selection tests
held annually in various parts of the country.
Major works of the symphonic repertoire are
prepared under the guidance of specialized
tutors and conductors with an extensive experience in this field.
€ 10
Cartão Amigo 25%

VERÃO DA CASA

24 Jul Qua/Wed · 21:30 Esplanada

25 Jul Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia

25 Jul Qui/Thu · 22:00 Esplanada

GRUPO DE PERCUSSÃO DA ACADEMIA
DE MÚSICA DE VILAR DO PARAÍSO

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

SUPER BOCK UNLOCK

GP-AMVP

O Grupo de Percussão da Academia de
Música de Vilar do Paraíso tem já um
longo percurso de 15 anos, com participações em inúmeros concertos, peças de
teatro e dança e festivais. Tem um disco
editado e outro em fase de masterização. Recentemente ganhou o 1º prémio
no Festival Internacional de Música para
Jovens de Neerpelt. Neste concerto,
apresenta uma retrospectiva da história
do rock desde os anos 50 à actualidade,
passando por Chuck Berry, Beatles, Frank
Zappa, Led Zeppelin, Doors, Ornatos
Violeta e muitas outras bandas. Tudo em
instrumentos de percussão.
In its 15-year-long trajectory, the Percussion
Group of Academia de Música de Vilar do
Paraíso participated in numerous concerts,
plays, dance pieces and festivals. The group
has released one album and is now on the
production stage of its successor. It recently
won the 1st Prize at the Neerpelt International
Youth Music Festival. In this concert, the group
presents a retrospective of the history of rock
from the 50s to the present day, highlighting
the contributions of Chuck Berry, The Beatles,
Frank Zappa, Led Zeppelin, Doors, Ornatos
Violeta and many more. Using percussion
instruments only.
Entrada Livre

CONCERTO ESCOLAR

Cesário Costa direcção musical
Emídio Ribeiro viola
George Gershwin Um Americano em Paris
Joly Braga Santos Concerto para viola,
op.34
Edvard Grieg Danças Sinfónicas, op.64
Os alunos da Academia de Música de
Costa Cabral apresentam um programa
apelativo e exigente neste concerto que
assinala a despedida do ano lectivo. Um
Americano em Paris é uma das obras-primas de Gershwin e traduz precisamente as
impressões de um americano que passeia
pelas ruas da Cidade Luz, procurando
captar os seus ruídos e a sua atmosfera.
Depois de uma obra concertante assinada por uma referência incontornável
da música sinfónica nacional, o programa
completa-se com quatro danças célebres
de Grieg construídas sobre melodias tradicionais norueguesas.
The students of Academia de Música de Costa
Cabral present a captivating and demanding
programme in this concert that marks the end
of the school year. An American in Paris is one
of Gershwin’s masterpieces and accurately
translates the impressions of an American
walking the streets of the City of Light, trying
to capture its noises and atmosphere. After a
concertante work signed by a key reference of
Portuguese symphonic music, the programme
is complete with four celebrated dances by
Grieg built on traditional Norwegian melodies.
€ 10
Cartão Amigo 25%

ELIANE SALEK

Cantora, pianista e compositora, Eliane
Salek apresenta-se em trio com o baterista/percussionista Carlos César e o
contrabaixista Tiago Mourão. O repertório estende-se dos temas originais aos
standards da bossa nova e do samba/jazz,
passando por autores como João Donato,
Caetano Veloso, Chico Buarque, Cole
Porter, Noel Rosa, Nelson Cavaquinho e
Jacob do Bandolim, entre outros. Cantora
no Theatro Municipal do Rio de Janeiro,
Eliane actuou por 19 anos no coro e como
solista. Dedica-se também ao universo da
música popular e do jazz, tocando ao lado
de grandes nomes da MPB como Toquinho,
Paulinho da Viola, Sivuca, Elizeth Cardoso e
Zeca Pagodinho, entre outros.
Singer, pianist and composer, Eliane Salek
presents her trio with drummer/percussionist
Carlos César and bass player Tiago Mourão.
The repertoire extends from original songs to
bossa nova and samba/jazz standards, including the work of artists such as João Donato,
Caetano Veloso, Chico Buarque, Cole Porter,
Noel Rosa, Nelson Cavaquinho and Jacob do
Bandolim, among others. A singer at Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, Eliane performed
for 19 years in the choir and as a soloist. She
also sings popular music and jazz, performing
alongside important names such as Toquinho,
Paulinho da Viola, Sivuca, Elizeth Cardoso and
Zeca Pagodinho, among others.
Entrada Livre
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26 Jul Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

VERÃO DA CASA

26 Jul Sex/Fri · 22:00 Praça Guilhermina Suggia, Matosinhos

“GOOD
TIMES”
Orquestra Jazz de Matosinhos
convida Fay Claassen
MATOSINHOS EM JAZZ

Com Adriana Paquete e Pedro Marão
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 renowned interpreters, honouring our best tradition, but also the contemporary Portuguese song par excellence.

A música vocal regressa às estantes da big band de Matosinhos no
encontro com uma cantora de referência do panorama jazzístico
europeu. A profundidade emocional das suas interpretações e
o domínio da improvisação fazem de cada actuação da cantora
holandesa Fay Claassen um momento único e imperdível.
Vocal music returns to the music stands of the big band of Matosinhos
in this reunion with a seminal singer of the European jazz panorama. The
emotional depth of her interpretations and her mastery in improvisation
make every performance of the Dutch singer Fay Claassen a unique and
unforgettable moment.
ENTRADA LIVRE

€ 39,50 (inclui jantar)

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

CO-PRODUÇÃO
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26 Jul Sex/Fri · 22:00 Esplanada

CORDEL

SUPER BOCK UNLOCK

Cordel é o novo do projecto que une Edu
Mundo, poeta e natural contador de histórias, e João Pires, compositor, guitarrista
e geógrafo de uma cartografia musical
própria – uma dupla de cantautores
que tem escrito para artistas como Ana
Moura, Aline Frazão, Sara Tavares, António
Zambujo e Omara Portuondo. Um mergulho profundo nas raízes da música portuguesa e nas suas ramificações lusófonas,
sem rótulos nem embalagens, entrançando
sonoridades tradicionais, como a chula, o
vira, o fado canção e até a marcha popular,
com os ritmos das latitudes africanas e
brasileiras. Nas letras, recupera-se a poesia
popular da literatura de cordel.
Cordel is the project that brings together Edu
Mundo, poet and natural storyteller, and João
Pires, composer, guitarist and geographer of his
own musical map – a duo of singer-songwriters
who have written for artists like Ana Moura,
Aline Frazão, Sara Tavares, António Zambujo
and Omara Portuondo. Cordel is a deep dive
into the roots of Portuguese music and its
Lusophone ramifications, without labels or limitations, that combines traditional sounds like
chula, vira, fado and even street parades, with
African and Brazilian rhythms. The lyrics revive
the popular poetry of cordel literature.
Entrada Livre

VERÃO DA CASA

27 Jul Sáb/Sat + 28 Jul Dom/Sun · 15:00 e 17:00
Sala Suggia e Praça Casa da Música

ENCONTRO
DE BANDAS
FILARMÓNICAS
27
15:00 · Associação Banda de Música Moreira da Maia
16:00 · Associação Musical de Freamunde
17:00 · Marcha no exterior
28
15:00 · Marcha no exterior
16:00 · Phylarmonica Ançanense
17:00 · Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense
18:00 · Banda Marcial de Gueifães
O Verão é tempo de arruadas e romarias, onde marcam presença invariavelmente as inúmeras bandas que por todo o país mantêm actividade, muitas
delas já centenárias. É também altura para mais um Encontro de Bandas na
Casa da Música, onde a tradição não é esquecida e se evoca em arruadas
vespertinas no exterior do edifício. Num encontro que se pretende enriquecedor para o público e para os participantes, fomentando as trocas de experiências entre os “músicos filarmónicos”, as bandas convidadas sobem depois
ao palco da Sala Suggia para se apresentarem em concerto, com programas
que variam entre as aberturas e rapsódias históricas e os novos e desafiantes
repertórios contemporâneos.
Summer is a time for arruadas (parades) and romarias (popular festivities) with
several bands that are still performing across the country, many of them for over
100 years. It is also time for another Encontro de Bandas at Casa da Música, where
tradition is remembered and evoked in the afternoon outdoor arruadas. This reunion
is enriching for the audience and the participants, and encourages the exchange
of experiences among the “philharmonic musicians”. Afterwards the guest bands
perform at Sala Suggia, with programmes ranging from overtures and historical rhapsodies to new and challenging contemporary repertoires.
ENTRADA LIVRE

JULHO 2019
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27 Jul Sáb/Sat · 22:00 Praça Guilhermina Suggia, Matosinhos

“AN EVENING WITH
AVISHAI
COHEN”
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
convida Avishai Cohen Trio
MATOSINHOS EM JAZZ

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Avishai Cohen Trio
Bastien Stil direcção musical
Ao longo das duas últimas décadas, o baixista, cantor, compositor e visionário
do jazz Avishai Cohen conquistou um lugar de topo entre os músicos da sua
geração. As suas composições reflectem um universo musical amplo e abarcam uma grande mistura de tradições, culturas, línguas e estilos. Ao lado da
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, o trio de Avishai junta o mundo
do jazz ao da música clássica, apresentando composições do baixista com
linguagens próximas do jazz contemporâneo e das músicas do mundo, orquestrações de canções tradicionais hebraicas e ladinas e peças do repertório
clássico, sempre com espaço para a improvisação. Uma experiência estimulante apresentada pela Casa da Música no Matosinhos em Jazz, num concerto
de entrada livre com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos.
Over the last two decades, bassist, singer, songwriter and visionary Avishai Cohen
secured a top place among the jazz musicians of his generation. His songs reflect a
broad musical universe and embrace a great mixture of traditions, cultures, languages 
and styles. Alongside Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, Avishai’s trio
brings together the worlds of jazz and classical music, featuring his own compositions
– in a language characterized by contemporary jazz and world music –, new arrangements of traditional Hebrew and ladino songs, and pieces from the classical repertoire, always with enough room for improvisation. A stimulating experience presented
by Casa da Música in Matosinhos em Jazz, in a free concert with the endorsement of
the Municipality of Matosinhos.
ENTRADA LIVRE

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

CO-PRODUÇÃO

VERÃO DA CASA

“Com uma orquestra
sinfónica em seu
redor, o instinto
dramático [de Avishai
Cohen] encontra o seu
ambiente estético ideal.”

27 Jul Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

TIKA

SUPER BOCK UNLOCK

ALL ABOUT JAZZ
A cantora Tika apresenta na Casa da
Música o seu disco de estreia, Unwritable,
lançado no final de 2017 pela YBmusic.
Produzido pela própria cantora, o álbum
junta nove originais e foi muito bem recebido pela imprensa brasileira. Apresenta
o universo sensorial e feminino da artista,
com influências da bossa nova e da pop. A
sonoridade próxima da cena independente
paulista é reforçada pelas parcerias com
letristas como Rodrigo Campos e Alice
Coutinho, Romulo Fróes e Clima. Natural
de Rio Claro/SP, Tika é também vocalista
da Banda Odara e do projecto Passarim30
(homenagem a Tom Jobim).
The singer Tika presents her debut album,
Unwritable, released at the end of 2017 by
YBmusic. Produced by the singer herself, the
album gathers nine original songs and was very
well received by the Brazilian press. It unravels
the sensorial and feminine universe of the
artist, influenced by bossa nova and pop music.
The sonority is not far from the independent
scene of S. Paulo and is reinforced by the partnerships with lyricists like Rodrigo Campos and
Alice Coutinho, Romulo Fróes and Clima. Born
in Rio Claro/SP, Tika is also the singer of Banda
Odara and Passarim30 project (a tribute to
Tom Jobim).
Entrada Livre
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01-31 Ago/Aug · 18:30 Sala 2

Domingos

PORTUGAL
A GOSTO

HELENA SARMENTO

Ao longo do mês de Agosto, em todos os finais de tarde, o fado e a
guitarra portuguesa estão em foco num ciclo de concertos na Sala
2. Além do fado tradicional por vozes que nos fazem mergulhar na
intensidade expressiva deste género, Portugal a Gosto apresenta
também um dia por semana dedicado às guitarradas e outro à
mestiçagem da música portuguesa com sonoridades de paragens
mais distantes.

Helena Sarmento tem esgotado algumas
das salas mais importantes do país e apresenta-se em vários palcos da Europa. Faz
parte do elenco das casas de fado “O Fado”
e “Casa da Mariquinhas”, no Porto. Neste
ciclo de concertos na Casa da Música,
revisita os seus três discos, editados em
todo o mundo pela prestigiada Sunset
France, e ainda alguns clássicos ancorados
na memória colectiva.

PORTUGAL A GOSTO

Tasting Portugal

Throughout the month of August, in every afternoon, fado and the
Portuguese guitar are the stars of a series of concerts in Sala 2. In addition to the traditional fado sung by new singers that help us dive into the
expressive intensity of this genre, Portugal a Gosto also features one day
a week dedicated to the Portuguese guitar and another devoted to the
combination of Portuguese music with sounds from distant shores.

€ 12 p/ concerto
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Helena Sarmento has sold out some of the
most important venues in the country and
performs in several stages throughout Europe.
She is a resident singer in the traditional fado
houses “O Fado” and “Casa da Mariquinhas”,
in Porto. In this cycle of concerts at Casa da
Música, she revisits her three albums, released
internationally by the prestigious Sunset
France, in addition to some timeless classics.
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Segundas

Terças

Quartas

VERÃO DA CASA

Quintas

Sextas

Sábados

FRANCISCO MOREIRA

FADO VIOLADO

MARIANA CORREIA

MIGUEL XAVIER

P’LAS CORDAS DA GUITARRA

ADRIANA PAQUETE

PORTUGAL A GOSTO

PORTUGAL A GOSTO

PORTUGAL A GOSTO

PORTUGAL A GOSTO

PORTUGAL A GOSTO

PORTUGAL A GOSTO

Fado Violado prepara novo disco a lançar
no Outono. Depois de Jangada de Pedra,
disco de estreia em que o fado e o flamenco
se deixavam ver nitidamente, este segundo
vem contaminado de outras músicas, tem
mais África, mais Brasil, mais Portugal.
Tendo sempre como base a interpretação
de Ana Pinhal e a guitarra de Francisco
Almeida, as novas melodias são, agora,
arranjadas também por músicos de outras
escolas. O espectáculo mantém-se intimista, mas o novo repertório convida a que
o corpo se levante.

Mariana Correia parece ter em si toda a
história do fado, transportando-nos numa
viagem imensa desde os primórdios da
canção nacional até aos dias de hoje.
Lembra o melhor do antigo e acrescenta a
modernidade que sentimos necessidade
de escutar. Natural de Lisboa, emigrou
para a Suíça em meados dos anos oitenta
e durante três décadas levou o fado por
terras helvéticas e cidades fronteiriças de
Alemanha e França, actuando nas melhores salas desses países e tornando-se uma
embaixadora desta música.

Miguel Xavier lançou o seu disco de estreia
há um ano e é residente da casa de fados
“O Mal Cozinhado”, no Porto. O fado chegou
à sua vida muito cedo, e em 2015 vencia o
Concurso de Fado da União de Freguesias
de Lordelo do Ouro e Massarelos, no
Porto. Já conhecido do público da Casa da
Música, onde foi revelado no ciclo dedicado
aos novos valores do fado, participou ainda
no Festival Caixa Alfama com uma apresentação em nome próprio.

Adriana Paquete apresenta uma perspectiva singular do fado tradicional,
homenageando aqueles com quem
aprendeu – Amália Rodrigues, Fernanda
Maria, Lucília do Carmo, Hermínia Silva,
Beatriz da Conceição – e perpetuando o
legado por elas deixado. Uma jovem fadista
que nos emociona a cada verso cantado,
Adriana Paquete participou nos festivais
Caixa Ribeira 2015 e Caixa Alfama 2016, e
em 2015 integrou o elenco do espectáculo
Amália – Não sei porque te foste embora,
no Coliseu do Porto.

Fado Violado are preparing a new record to
be released in the autumn. After Jangada
de Pedra, the debut album in which fado
and flamenco were clearly the protagonists,
this second one is contaminated with other
genres; there is more Africa, more Brazil, more
Portugal. Always based on the performance of
Ana Pinhal and the guitar of Francisco Almeida,
the new melodies are now arranged by other
musicians, with other backgrounds. The show
remains intimate, but the new repertoire invites
the audience to dance.

Mariana Correia seems to carry within herself
the whole history of fado, taking us on an
immense journey from the early times of our
national song to today. She reminds us of the
best of the old and adds the modernity we feel
is necessary. Born in Lisbon, she emigrated to
Switzerland in the mid-eighties and for three
decades took fado through Swiss lands and
border cities of Germany and France, performing in some of the best venues of those countries
and becoming an ambassador of our music.

A sonoridade apaixonante da guitarra
portuguesa é o mote para um concerto
preenchido de tradição. Através das
guitarradas, os instrumentistas dão
largas ao seu virtuosismo e mostram uma
vertente da identidade nacional que vai
muito para lá do fado. P’las Cordas da
Guitarra é uma ode aos instrumentistas
e compositores que mais marcaram a
evolução da guitarra portuguesa, incluindo
peças de Armandinho, Carlos Paredes,
Eduardo Jorge, José Carvalhinho, José
Fontes Rocha e Pedro Caldeira Cabral,
além de originais.

Com apenas 18 anos, Francisco Moreira
conta já com actuações em grandes salas
do país como o Coliseu do Porto, o CCB,
a Casa da Música ou o Campo Pequeno,
participações em programas televisivos e
também nos festivais Caixa Alfama (2013
e 2014) e Caixa Ribeira (2015 e 2016).
Foi recentemente finalista do The Voice
Portugal 2018.
At the age of 18, Francisco Moreira has already
performed at important Portuguese concert
halls such as Coliseu do Porto, CCB, Casa
da Música and Campo Pequeno. He has also
participated in television programmes and
performed at Caixa Alfama (2013 and 2014)
and Caixa Ribeira festivals (2015 and 2016). He
was a finalist of The Voice Portugal 2018.

Miguel Xavier released his debut album a
year ago and is currently a resident singer in
the traditional fado house “O Mal Cozinhado”,
in Porto. Fado became a part of his life very
early on, and in 2015 he won the Competition
of União de Freguesias de Lordelo do Ouro e
Massarelos. The audience of Casa da Música
had the opportunity to see him live in the series
dedicated to fado’s emerging singers and
musicians in 2017, the same year he performed
in the Caixa Alfama Festival.

The passionate sonority of the Portuguese
guitar is the motto for a concert filled with
tradition. Through the guitars, the musicians
give way to their virtuosity and showcase an
element of our national identity that goes far
beyond fado. P’las Cordas da Guitarra is an ode
to the instrumentalists and composers who
truly influenced the evolution of the Portuguese
guitar, and includes pieces by Armandinho,
Carlos Paredes, Eduardo Jorge, José
Carvalhinho, José Fontes Rocha and Pedro
Caldeira Cabral.

Adriana Paquete has a unique perspective on
the traditional fado, honouring those with whom
she learned – Amália Rodrigues, Fernanda
Maria, Lucília do Carmo, Hermínia Silva and
Beatriz da Conceição – and perpetuating their
legacy. A young fado singer who thrills us with
each verse, Adriana Paquete participated in
the festivals Caixa Ribeira 2015 and Caixa
Alfama 2016, and in 2015 she joined the cast
of the show Amália – Não sei porque te foste
embora, at Coliseu do Porto.
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01 Ago/Aug Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

PORTO PIANOFEST

01 Ago/Aug Qui/Thu · 22:00 Esplanada

ANTÓNIO GUERRA
SUPER BOCK UNLOCK

02 Ago/Aug Sex/Fri · 22:00 Esplanada

RICARDO GORDO CONVIDA
VALÉRIA CARVALHO

VERÃO DA CASA

03 Ago/Aug Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

ESTÁGIO D’OURO

03 Ago/Aug Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

08 Ago/Aug Qui/Thu · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

GORDO E OS INDECENTES

MAX MOON

SUPER BOCK UNLOCK

Orquestra Jazz de Matosinhos e João
Paulo Esteves da Silva
“Bela Senão Sem”
No seu concerto de abertura, o Porto
Pianofest convida a Orquestra Jazz de
Matosinhos e João Paulo Esteves da Silva,
que apresentam um projecto de arranjos
originais sobre composições deste pianista
de referência do circuito do jazz nacional.O
Porto Pianofest é um festival internacional
de piano que junta, em masterclasses e
conferências, pianistas de renome a jovens
estudantes, oferecendo à cidade uma
semana de concertos e recitais por pianistas nacionais e internacionais. Dirigido
por Nuno Marques, pianista português
radicado em Nova Iorque, conta com a
co-produção da Câmara Municipal do
Porto e tem como principais apoios a Casa
da Música, o Conservatório de Música do
Porto, a Associação Comercial do Porto e a
Universidade do Porto.
In its opening concert, Porto Pianofest invites
Orquestra Jazz de Matosinhos and João
Paulo Esteves da Silva, who present original
arrangements on the compositions of this
reference pianist of the national jazz circuit.
Porto Pianofest is an international piano festival
which gathers, in masterclasses and lectures,
renowned pianists and young students, offering
the city a week of concerts and recitals by
national and international pianists. Directed
by Nuno Marques, a Portuguese pianist based
in New York, the festival is co-produced by
Oporto City Hall and has, as main supporters,
Casa da Música, Oporto Conservatory of
Music, Porto Commercial Association and
University of Porto.
€ 10
Cartão Amigo 25%

Entre choros, maxixes, valsas e jazz, estes
dois craques de gerações e formações
distintas descobrem uma afinidade musical
inesgotável. A união de Silvério Pontes
(trompete), que sempre bebeu na fonte da
música genuinamente carioca, o choro e
o samba, com Antonio Guerra (piano), um
concertista com a música negra no sangue,
resultou muito rapidamente no primeiro CD
do duo, Coração Brasileiro (Kuarup, 2018).
O disco traz no repertório Pixinguinha,
Radamés, Gil, Guinga e Chico Buarque,
além de originais.
Between choros, maxixes, waltzes and jazz,
these two stars from different generations
and backgrounds discover an inexhaustible
musical affinity. The union of Silvério Pontes
(trumpet), who always drank from the source of
genuinely Carioca music, choro and samba, and
António Guerra (piano), a concert player with
black music in his veins, very quickly resulted
in the first album of the duo, Coração Brasileiro
(Kuarup, 2018). The album includes compositions by Pixinguinha, Radamés, Gil, Guinga and
Chico Buarque, as well as original songs.
Entrada Livre

Retrato é o mais recente trabalho do
guitarrista Ricardo Gordo, uma figura
destacada da nova geração da guitarra
portuguesa. É pela voz da fadista Valéria
Carvalho que este trabalho ganha vida,
sendo o primeiro álbum cantado do guitarrista. Temas como “Ingratidão”, “Retrato”
ou “Mau Cupido” resultam numa sonoridade única, que remete para uma mistura
entre o fado e o rock, tal como o músico já
nos havia habituado.
Retrato is the latest work of the guitarist
Ricardo Gordo, a prominent figure of the
new generation devoted to the Portuguese
guitar. This is the first album of the guitarist
that features a singer, Valéria Carvalho, who
brings this work to life. Songs like “Ingratidão”,
“Retrato” or “Mau Cupido” result in a unique
sound that refers to a mixture between fado
and rock.
Entrada Livre

O Estágio D’Ouro nasceu da espontânea
vontade de jovens músicos da Sociedade
Filarmónica de Crestuma e dirige-se a
instrumentistas de sopro e percussão interessados em desenvolver as suas capacidades ao nível do instrumento e da música
de câmara. Depois do sucesso das edições
anteriores, o 11º Estágio D’Ouro conta com a
direcção de Jan Cober, um dos nomes mais
influentes do mundo na área da música
para banda, que esteve pela primeira vez
em Portugal há precisamente 25 anos, a
dirigir um projecto idêntico a este.
Estágio D’Ouro resulted from the spontaneous will of young musicians from Sociedade
Filarmónica de Crestuma and is designed for
wind and percussion instrumentalists who are
interested in developing their mastery of the
instrument and their chamber music training.
After the triumph of the previous editions, the
11th Estágio d’Ouro is conducted by Jan Cober,
one of the world’s most influential names in the
field of music for band, who was in Portugal for
the first time precisely 25 years ago, leading a
project similar to this one.
€5
Promotor: Banda Musical de Crestuma

Gordo e os Indecentes é uma banda de
rock oriunda de Portalegre. Sob a liderança
da voz e da guitarra eléctrica de Ricardo
Gordo, tem como base uma secção rítmica
de peso com Filipe Barbas na bateria, João
Caeiro no baixo e Samuel Lupi na guitarra e
na harmónica. Com três discos editados e
distribuídos pela Ovação, estes indecentes
garantem uma sonoridade única, com uma
ousadia alentejana regada com os melhores sabores dos anos de ouro do rock.
Gordo e os Indecentes is a rock band from
Portalegre. Under the leadership of Ricardo
Gordo’s voice and electric guitar, it relies on
a strong rhythmic section with Filipe Barbas
(drums), João Caeiro (bass) and Samuel
Lupi (guitar and harmonica). With three
albums released and distributed by Ovação,
Indecentes have a unique sound marked by the
golden years of rock and roll.
Entrada Livre

A partir da vontade de criar uma sonoridade incomum mas ainda assim familiar,
o baixista Ivo Xavier decidiu formar o
projecto Max Moon Trio. Nos saxofones
conta com Hristo Goleminov e Lucas
Martinez e na bateria Diogo Alexandre.
The desire to create an unusual yet familiar
sound led bassist Ivo Xavier to create the
Max Moon Trio project. He is joined by Hristo
Goleminov and Lucas Martinez on saxophones
and Diogo Alexander on drums.
Entrada Livre

VERÃO DA CASA

09 Ago/Aug Sex/Fri · 22:00 Esplanada

TÉO RUIZ
& ESTRELA LEMINSKI

10 Ago/Aug Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

15 Ago/Aug Qui/Thu · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

Todos os anos desde 1998, André Rio
difunde a cultura pernambucana pelo
continente europeu. O concerto passeia
pelos mais variados ritmos da música
pernambucana e do nordeste brasileiro,
sempre com diversos convidados que
representam fielmente a música verde e
amarela. O espectáculo de 2019 baseia-se
no CD Rosa de Cheiro, lançado recentemente, que inclui composições de André
Rio e canções de grandes poetas e artistas
do nordeste brasileiro, do forró e do xote
às marchinhas, passando pelo samba, o
maracatu e o centenário frevo.

Inspirado pelo incrível e enigmático
universo de Hieronymus Bosch, nomeadamente um dos seus mais famosos
quadros – “O Jardim das Delícias” –, o
contrabaixista André Carvalho escreveu
uma suite que pretende levar o ouvinte
numa viagem. Com momentos de tensão
e de calma, entre a suavidade e a brutalidade, a simplicidade e a complexidade, a
música flui entre paisagens inspiradas no
célebre tríptico. Acabada de ser editada
pela Outside in Music, a obra tem um
carácter exploratório e deambula entre a
música totalmente improvisada e a música
composta, a consonância e a dissonância,
com uma forte influência do jazz, da música
contemporânea e da música improvisada.

ANDRÉ RIO

ANDRÉ CARVALHO

SUPER BOCK UNLOCK

Estrela Leminski e Téo Ruiz não são um
casal de músicas fofas. Tudo que não
quero falar sobre amor, o novo disco dos
compositores, traz canções com temas
diversificados que não tratam do amor
clichê romântico. Na contramão da lógica
da indústria musical, decidiram lançar os
videoclipes antes do álbum. O som é pop
com ruído, urbano e contemporâneo, e
apresenta-se ao vivo de forma tridimensional num espectáculo multimédia.
Estrela Leminski and Téo Ruiz are not a couple
who make mushy songs. Tudo que não quero
falar sobre amor, the new album of the two
composers, talks about many subjects other
than the cliché of romantic love. Against the
logic of the music industry, they decided to
release the video clips before the album. They
have a noisy pop sound, urban and contemporary, and perform live in a three-dimensional
way in a multimedia show.
Entrada Livre

André Rio has been spreading the Pernambuco
culture throughout Europe since 1998. The
concert travels through the most varied
rhythms of Pernambuco and northeastern
Brazilian music, always with several guests who
faithfully represent the green and yellow music.
The 2019 show is based on the newly released
CD Rosa de Cheiro, which includes compositions by André Rio and songs of great poets and
artists from the Brazilian northeast, from forró
and xote to the marchinhas, samba, maracatu
and the centenary frevo.
Entrada Livre

Inspired by the incredible and enigmatic
universe of Hieronymus Bosch, notably one of
his most famous paintings – “The Garden of
Earthly Delights” – the bassist André Carvalho
wrote a suite that takes the listener on a
journey. With moments of tension and calm,
softness and brutality, simplicity and complexity, music flows between landscapes inspired
by the famous triptych. Recently released by
Outside in Music, the work has an exploratory character and wanders between totally
improvised music and previously written music,
consonance and dissonance. It is strongly
influenced by jazz, contemporary music and
improvised music.
Entrada Livre

VERÃO DA CASA

16 Ago/Aug Sex/Fri · 22:00 Esplanada

17 Ago/Aug Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

22 Ago/Aug Qui/Thu · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

O cantor e compositor Aleh Ferreira é
conhecido especialmente como líder da
lendária banda de funk Banda Black Rio. A
sua voz quente e singular, juntamente com
os grooves de fusão samba-funk, celebram
a herança afro-brasileira e deram origem
a uma carreira que há três décadas o leva
a percorrer o mundo. Partilhou o palco
com figuras como Ed Motta, Seu Jorge e
Daniela Mercury, e ganhou vários prémios
nacionais e internacionais, não só pelo
seu trabalho em palco como também pela
composição para cinema e televisão. É um
dos nomes actuais mais destacados da
música popular brasileira na diáspora.

Os Budda Power Blues completam 15
anos de carreira, ao longo dos quais foram
considerados múltiplas vezes a melhor
formação de blues nacional. Foram os
primeiros representantes portugueses no
European Blues Challenge, em 2016, e o
líder Budda Guedes acaba de ser considerado um dos 10 guitarristas nacionais mais
influentes dos últimos 10 anos pela revista
da especialidade Arte Sonora. Como forma
de celebrar esta data, a banda apresenta-se com a “Fifteen Long Years Tour”,
incluindo os seus melhores temas e alguns
inéditos. Já com sete discos editados, este
ano apresenta também o oitavo trabalho
de estúdio, em edição limitada.

O cantor e compositor Jake Shane é
conhecido pelo seu lirismo, a voz brilhante
e a técnica apurada de guitarra, criando
sonoridades apelativas com uma mescla
de géneros como americana, blues
pré-guerra e flamenco. As suas letras intensamente visuais misturam o sagrado com
o profano e demonstram um nível poético
sofisticado que o coloca num patamar diferente do dos autores da sua geração. Não
por acaso, tem sido regularmente comparado a Leonard Cohen e Bob Dylan.

ALEH FERREIRA

Brazilian singer-songwriter Aleh Ferreira is
best known as the frontman of legendary
Brazilian funk band Banda Black Rio. His warm,
distinctive voice, samba-funk fusion grooves
and lyrics that celebrate Afro-Brazilian heritage have earned him a career spanning three
decades across the globe. Having also shared
the stage with the likes of Ed Motta, Seu Jorge
and Daniela Mercury and earning an assortment of national and international awards for
his work as a performer but also as a composer
for the screen and producer, Aleh is one of the
most prominent contemporary musical figures
of brazilian popular music in the diaspora.
Entrada Livre

BUDA POWER BLUES

The Budda Power Blues are celebrating
their 15-year-career, during which they
were considered – multiple times – the best
Portuguese blues band. They were the first
Portuguese representatives in the European
Blues Challenge in 2016 and the leader, Budda
Guedes, has just been elected one of the 10
most influential national guitarists of the last
10 years by the magazine Arte Sonora. To
celebrate this date, the band presents the
“Fifteen Long Years Tour”, including their best
songs and some new ones. Already with seven
albums released, this year the Budda Power
Blues also present their eighth studio album in
a limited edition.
Entrada Livre

JAKE SHANE

Jake Shane is an American singer-songwriter and recording artist. He is known for his
lyricism, vivid voice and expert guitar playing
which masterfully blends Americana, pre-war
blues and flamenco techniques to create a
captivating sound. His intensely visual lyrics
meld the holy with the mundane and demonstrate a sophisticated level of poetics that set
him apart from the songwriters of his generation. It is no wonder Jake has drawn regular
comparisons to Leonard Cohen and Bob Dylan.
Entrada Livre

AGOSTO 2019
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VERÃO DA CASA

23 Ago/Aug Sex/Fri · 22:00 Esplanada

24 Ago/Aug Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

29 Ago/Aug Qui/Thu · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

PEDRO LUÍS COM S

VIA

30 Ago/Aug Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia
31 Ago/Aug Sáb/Sat · 18:30 Sala Suggia

C4 TRIO

III FESTIVAL BSP JÚNIOR

30 Ago
Concerto Final da II Masterclass Internacional
de Direcção de Orquestra com Douglas Bostock
O Ensemble BSP surge no âmbito do II Curso Internacional de
Direcção de Orquestra organizado pelo Festival BSP Júnior.
Constituído por músicos da Banda Sinfónica Portuguesa, de edições
anteriores do festival e convidados, o ensemble apresenta um
programa diversificado com obras de Mozart, Poulenc e Brahms.
The BSP Ensemble is a result of the II International Orchestra Conducting
Course organized by the Festival BSP Júnior. The ensemble presents a
diversified programme with works by Mozart, Poulenc and Brahms.
€4

31 Ago
Concerto de encerramento

ORQUESTRA B

Pedro Luís é um raro artista auto-suficiente, multifacetado e
agregador. Foi roqueiro no Urge nos anos 80 e deu forma musical
ao funk poético do Boato nos 90. Na década seguinte, tornou-se
argamassa da fábrica musical chamada A Parede, com quem
formou o Monobloco, que há 18 anos arrasta multidões no carnaval carioca. Compõe lindas canções para a MPB com parceiros
variados e produz discos de diversos talentos. No concerto “Pedro
Luís com S”, o cantor e compositor carioca mostra a pluralidade do
seu cancioneiro, incluindo temas compostos para artistas como
Elza Soares, Cidade Negra e Roberta Sá, mas também canções de
Luiz Melodia que estão no centro do seu trabalho mais recente. No
palco, apenas a sua voz, o seu violão e um baterista.
Pedro Luís is a rare self-sufficient, multifaceted and aggregator artist. He
was a rocker at Urge in the 80s and gave musical form to the poetic funk
of Boato in the 90s. In the following decade, he became the mortar of the
musical factory called A Parede, with whom he formed Monobloco, which
has been drawing crowds of people to the Carioca carnival for 18 years.
He writes beautiful songs for MPB with varied partners and produces
albums for several artists. In the concert “Pedro Luís com S”, the singer
and composer from Rio de Janeiro demonstrates the plurality of his
songbook, including compositions written for artists like Elza Soares,
Cidade Negra and Roberta Sá, and also songs by Luiz Melodia that are at
the core of his most recent work. On stage we will only hear his voice, his
guitar and a drummer.
Entrada Livre

Nasceu no Porto e chama-se Elvira Brito e Faro, mas todos a tratam
por Via. Autodidacta na guitarra e no ukelele, foi finalista do EDP
Live Bands, entre mais de 300 bandas. Em 2017, foi convidada por
Miguel Araújo para fazer as primeiras partes dos seus concertos. A
trabalhar no seu álbum de estreia, já apresentou os singles “Não Te
Mereço”, “Feita de Ferro”, “Eu Não” (dueto com Tiago Nacarato) e “Já
Não Sei Quem Sou” (dueto com Miguel Araújo).
She was born in Porto and her name is Elvira Brito e Faro, but everyone
calls her Via. A self-taught musician that plays the guitar and the ukulele,
she was a finalist on EDP Live Bands, among more than 300 bands.
In 2017, she was invited by Miguel Araújo to be the opening act for his
concerts. She is currently working on her debut album and released
the singles “Não Te Mereço”, “Feita de Ferro”, “Eu Não” (duet with Tiago
Nacarato) and “Já Não Sei Quem Sou” (duet with Miguel Araújo).
Entrada Livre

O cuatro é o instrumento nacional da Venezuela – uma pequena
guitarra de 4 cordas com raízes na guitarra espanhola. É usada
essencialmente na música llanera, o género tradicional das planícies. Embora associado à música tradicional, uma nova geração de
instrumentistas tem recuperado o instrumento, estendendo o seu
repertório à música clássica, ao jazz e a toda a música contemporânea. O C4 Trio é formado por três cuatristas vanguardistas, Jorge
Glem, Hector Molina e Edward Ramirez, juntamente com o baixista
Rodner Padilla. Desde a conquista do Grammy Latino de 2014,
têm percorrido o mundo mostrando o seu amplo conhecimento do
repertório tradicional a par de linguagens mais contemporâneas e
da improvisação.
The cuatro is Venezuela’s national instrument – a small 4-string guitar
rooted on the Spanish guitar. It is used essentially in llanera, the traditional
music of the plains. Although associated with traditional music, a new
generation of musicians is trying to revive the instrument by extending
its repertoire to classical music, jazz and contemporary music in general.
The C4 Trio comprises three avant-garde cuatristas, Jorge Glem, Hector
Molina and Edward Ramirez, alongside bassist Rodner Padilla. Since
winning the 2014 Latin Grammy, they have travelled the world showcasing their extensive knowledge of the traditional repertoire together with
more contemporary languages and improvisation.
Entrada Livre

Francisco Ferreira direcção musical
Obras de Alfred Reed, Nelson Jesus, Philip Sparke e Steve
McMillan

ORQUESTRA A
Douglas Bostock direcção musical
Obras de Edward Gregson, Percy Grainger e Ferrer Ferran
Num programa onde o todo é maior que a soma das partes, foi através da diversidade de actividades que foram criadas oportunidades para o desenvolvimento do potencial máximo de cada jovem,
enriquecendo, de igual modo, os demais envolvidos.
In a programme that considers the whole greater than the sum of the
parts, various activities create opportunities for the development of the
full potential of each young person, while enriching everyone one else.
€8

SETEMBRO 2019
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30 Ago/Aug Sex/Fri · 22:00 Esplanada

31 Ago/Aug Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

Macaia tem-se destacado como cantor e companheiro de estrada
do MC e produtor Mundo Segundo. Tendo o hip hop como alicerce,
explora também outros estilos como a soul, a neo-soul e o groove
no seu primeiro disco que está já na fase final de masterização. Gravado no 2º Piso com o aclamado Mundo Segundo e no
Blackbrown Recording Studios com Yann Georges, este álbum
de estreia será o cartão de visita a solo de Macaia, depois das
colaborações que fez com outros nomes da música como Maze
do colectivo Dealema, Porte, DJ Big, Cálculo, a galega Wöyza, o
moçambicano Azagaia, Kappa Jotta, Dekor, Dizzy Som Mudo,
Diana Martinez & The Crib e Alta(mente).

Formada em 2008, Wu Tiao Ren é considerada uma das bandas
chinesas mais interessantes da actualidade. Cantam as vidas de
marginais na China, desde um ciclista que passeia um porco até um
vendedor no mercado negro, passando pela vida de um jovem revolucionário assassinado. Sob influência da música local e das típicas
canções de pescadores (com as suas histórias e os seus deuses),
incorporam nas composições gravações das ruas da cidade,
buzinas de autocarros, ruídos de motorizadas e conversas entre
vizinhos. Apresentam-se pela segunda vez fora da Ásia, carregando
na bagagem os temas no dialecto de haifeng e em mandarim.    

MACAIA

Macaia has excelled as a singer and road companion for MC and
producer Mundo Segundo. Having hip-hop as a foundation, he also
explores other genres such as soul, neo-soul and groove in his soon to
be released first album. Recorded at 2º Piso with acclaimed Mundo
Segundo and at Blackbrown Recording Studios with Yann Georges,
this debut album will be Macaia’s solo introduction after collaborating
with artists like Maze from Dealema, Porte, DJ Big, Cálculo, the Galician
Wöyza, the Mozambican Azagaia, Kappa Jotta, Dekor, Dizzy Som Mudo,
Diana Martinez & The Crib, and Alta (mente).
Entrada Livre

WU TIAO REN

Formed in 2008, Wu Tiao Ren is considered one of the most interesting
Chinese bands of today. They sing the lives of outsiders in China: a cyclist
walking a pig, a black-market salesman, the life of a murdered young
revolutionary. Under the influence of local music and typical fishermen
songs (with their stories and gods), their compositions feature sounds of
the city streets, bus horns, the noises of motorcycles and conversations
between neighbours. This will be their second performance outside of
Asia, and in their luggage they bring the dialect of haifeng and Mandarin.
Entrada Livre

VERÃO DA CASA

05 Set/Sep Qui/Thu · 22:00 Esplanada

05 Set/Sep Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

ROZALÉN

ORQUESTRA XXI

SUPER BOCK UNLOCK

Dinis Sousa direção musical
Pavel Gomziakov violoncelo
Ana Seara Tua Lágrima em Mim
Dmitri Chostakovitch Concerto para violoncelo e orquestra nº 1
Johannes Brahms Sinfonia nº 4
Fundada em 2013, a Orquestra XXI reúne jovens músicos portugueses residentes no estrangeiro com o duplo objectivo de manter
uma forte ligação entre estes jovens e o seu país de origem e de
levar momentos musicais de excelência a um público o mais diversificado possível. Venceu o prémio FAZ-IOP 2013 e recebeu o Alto
Patrocínio da Presidência da República, e todos os anos presenteia
o público da Casa da Música com um concerto memorável.
Founded in 2013, Orquestra XXI is a project that brings together young
Portuguese musicians living abroad with the twofold goal of keeping
a strong link between them and their native country, and providing
outstanding musical moments to the most diverse audiences. Orquestra
XXI won the FAZ-IOP 2013 Award and received the High Patronage from
the President of the Republic of Portugal, and every year offers a memorable concert to the audience of Casa da Música.
1ª Plateia € 16· 2ª Plateia € 14 · 3ª Plateia € 12
Cartão Amigo 25%

Rozalén é uma das principais cantoras/compositoras de língua
espanhola da actualidade. Com três trabalhos produzidos por
Ismael Guijarro, cativou de igual modo o público e a crítica e já arrecadou dois discos de platina, entre outras distinções. Tem actuado
nos principais festivais de música do seu país e é uma importante
activista social – em palco faz-se sempre acompanhar de Beatriz
Romero, intérprete de língua gestual, para que o seu espectáculo
seja inclusivo e acessível a todos. O seu disco Cuando el río suena…,
do final de 2017, foi número 1 na lista de vendas espanholas e é disco
de platina, com duas nomeações para o Grammy Latino.
Rozalén is one of today’s most prominent Spanish-language singers/
songwriters. With three albums produced by Ismael Guijarro, she
captivates audiences and critics alike and has already won two platinum
albums, among other accolades. She has performed in the top music
festivals of her country and is an important social activist – on stage she
is always accompanied by Beatriz Romero, a sign language interpreter, so
that her show is inclusive and accessible to everyone. Her album Cuando
el río suena..., from late 2017, was number 1 on the Spanish charts and
went platinum, with two nominations for the Latin Grammys.
Entrada Livre
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VERÃO DA CASA

05 Set/Sep Qui/Thu · 22:00 Praça do Giraldo, Évora

ORQUESTRA
EM ÉVORA

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento”
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
A Praça do Giraldo homenageia Geraldo Geraldes, o Sem Pavor, e foi testemunha de diversos momentos importantes da História de Portugal – da execução de D. Fernando, Duque
de Bragança, em 1483, aos acesos debates sobre a reforma agrária na década de 70. A
Orquestra Barroca Casa da Música e o aclamado maestro, violinista e contratenor Dmitry
Sinkovsky estreiam-se na praça mais icónica de Évora apresentando música de dança
francesa, a célebre Música Aquática de Händel e melodias contagiantes de Vivaldi.
Praça do Giraldo honors Geraldo Geraldes, the No-Fear, and witnessed several important
moments in Portugal’s history – from the execution of Fernando, Duke of Bragança, in 1483, to
the heated debates on agrarian reform in the 70’s. Orquestra Barroca Casa da Música and the
acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky debut in the most iconic
square of Évora featuring French dance music, Handel's celebrated Water Music and infectious
Vivaldi melodies.
ENTRADA LIVRE

PRAÇADO
GIRALDO

ÉVORA

05SET

22:00 ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL
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SETEMBRO 2019

06 Set/Sep Sex/Fri · 22:00 Avenida dos Aliados, Porto

CONCERTOS
NA AVENIDA

VERÃO DA CASA

06 Set/Sep Sex/Fri · 22:00 Esplanada

TERRA LIVRE
SUPER BOCK UNLOCK

ORQUESTRA NO PATRIMÓNIO

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” de
Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
Depois do sucesso que foi a sua estreia na Avenida dos Aliados em 2018, a Orquestra
Barroca regressa acompanhada mais uma vez pelo aclamado maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma sinfonia de dança de Rebel, um estilo
inventado por este compositor do Barroco francês que foi figura proeminente das cortes
de Luís XIV e Luís XV. O ambiente festivo está presente na Música Aquática de Händel,
escrita para acompanhar o séquito real britânico em excursão pelo Rio Tâmisa. Depois de
França e Inglaterra, esta viagem mágica termina em Itália com melodias contagiantes de
Vivaldi, numa obra que dá protagonismo a vários instrumentos de sopro e aos tímpanos.   
After a brilliant debut at Avenida dos Aliados in 2018, Orquestra Barroca returns, accompanied
once again by the acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky. The evening
begins with a dance symphony by Rebel, a style invented by this French Baroque composer who
was a prominent figure in the courts of Louis XIV and Louis XV. The festive atmosphere is evident in
Händel’s Water Music, which was written to accompany the royal British entourage on an excursion
across the River Thames. After France and England, this magical journey ends in Italy with contagious melodies by Vivaldi, in a work that highlights several wind instruments and the timpani.

ENTRADA LIVRE

Um colectivo de artistas a tecer uma nova
vivência, a co-criar com consciência.
Banda-semente, banda-raiz, banda-fruto.
Canções que expressam a vontade de ser
um com a Terra. Inspirados pelos ciclos
naturais, o seu espectáculo é um momento
de harmonia que partilha o amor pelas
diferentes culturas do mundo. Terra Livre é
também o nome de um terreno na mágica
montanha de Sintra. Foi em conjunto que
os elementos do colectivo chegaram a
esta Terra e, ao longo dos anos, a foram
transformando num laboratório prático de
agricultura sustentável, eco-construção, de
criação e música, à volta do Fogo sagrado.
A sua música ergue-se a partir da experiência directa de viver na Natureza.
A group of artists weaving a new experience,
consciously co-creating. Seed-band, rootband, fruit-band. Songs that express the will
to be one with the Earth. Inspired by natural
cycles, this band’s live performances are
moments of harmony and love for the different
cultures of the world. Terra Livre is also the
name of a place on the magical mountain of
Sintra. The elements of this group arrived
there together on this Terra and over the years
they transformed it into a practical laboratory
of sustainable agriculture, eco-construction,
creation and music, around a sacred Fire. Their
music results from the direct experience of
living in Nature.
Entrada Livre

APOIO

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS

CO-PRODUÇÃO

VERÃO DA CASA
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07 Set/Sep Sáb/Sat · 22:00 Jardim do Cerco, Mafra

07 Set/Sep Sáb/Sat · 22:00 Esplanada

ORQUESTRA
EM MAFRA

LABAQ

SUPER BOCK UNLOCK

Existem intimidades que passam por cima
da carne, como um laser translúcido que
toca directamente o osso. LaBaq consegue
esse efeito com as suas canções: é e não é,
ao mesmo tempo, cantautora, ícone do pop
alternativo, exploradora pop, compositora
tão perto do indie-folk como dos sons electrónicos. É um dos nomes mais mencionados quando se fala da actual música pop
alternativa no Brasil, e vem apresentar o
seu novo álbum, Lux. Em digressão pelos
circuitos europeus e sul-americanos da
música independente, em 2018 LaBaq foi
seleccionada para actuar no aclamado
SXSW (Austin/Texas) e no espectáculo de
abertura da WOMEX, nas Ilhas Canárias.

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA

Some intimacies touch the flesh and cut
directly into the bone, like a translucent laser.
LaBaq has this effect with her songs: she is
and isn’t, at the same time, singer/songwriter,
alternative pop icon, pop explorer, a songwriter
that is as close to indie-folk as she is to electronic sounds. She is one of the most talkedabout names in current alternative pop music
in Brazil, and is coming to Casa da Música to
present her new album, Lux. She is touring the
European and South American circuits of independent music and was selected to perform
in the acclaimed SXSW (Austin/Texas) and
WOMEX’s opening show in the Canary Islands
in 2018.

Built in 1747 during the reign of King João V, Tapada de Mafra stands adjacent to the Palácio de
Mafra, an architectural icon of the Portuguese Baroque, and was built with the purpose of being
a leisure area of the Portuguese royal family. It is in this inspiring scenario that Orquestra Barroca
Casa da Música performs with the acclaimed conductor, violinist and countertenor Dmitry
Sinkovsky. The night begins with a dance symphony by Rebel, a prominent figure from the courts
of Louis XIV and Louis XV, includes Handel's famous Water Music and ends in Italy with infectious
Vivaldi melodies.

Entrada Livre

Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” de
Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
Criada em 1747 durante o reinado de D. João V, a Tapada de Mafra é adjacente ao Palácio
de Mafra, ícone arquitectónico do Barroco português, e foi construída com o propósito
de ser um espaço de lazer da família real portuguesa. É neste cenário inspirador que se
apresenta a Orquestra Barroca Casa da Música com o aclamado maestro, violinista e
contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma sinfonia de dança de Rebel, figura
proeminente das cortes de Luís XIV e Luís XV, inclui a célebre Música Aquática de Händel e
termina em Itália com melodias contagiantes de Vivaldi.

ENTRADA LIVRE

JARDIM
DOCERCO

MAFRA

07SET

22:00 ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO
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07 Set/Sep Sáb/Sat · 22:00 Avenida dos Aliados, Porto

CONCERTOS
NA AVENIDA
ORQUESTRA NO PATRIMÓNIO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership
O tradicional concerto da Orquestra Sinfónica na Avenida dos Aliados
representa uma das noites mais festivas da programação. Como não poderia
deixar de ser, a música de dança é a principal convidada e chega até nós nas
mais variadas formas e proveniências geográficas. A utilização dos tamborins,
címbalos e triângulo no Carnaval Romano de Berlioz remete-nos para uma
festa popular, enquanto Ponchielli nos transporta para um baile elegante onde
uma valsa passa por ambientes variados. Do outro lado do oceano chega-nos
a música do mais famoso bandoneonista da história e grande figura da música
argentina, Astor Piazzolla, e ainda a partitura de Mason Bates que funde uma
escrita orquestral inovadora com os ritmos da electrónica e do techno.
The traditional concert of Orquestra Sinfónica at Avenida dos Aliados represents
one of the most festive nights of the season. Dance music is, of course, the main guest
and comes to us in the most varied forms and geographical origins. The use of the
tambourines, the cymbals and the triangle in the Roman Carnival of Berlioz reminds us
of a popular celebration, while Ponchielli transports us to an elegant ball where a waltz
passes through various environments. The music of Astor Piazzolla, the most famous
bandoneon player in history and an important figure of Argentine music, arrives from
across the ocean, as well as the score of Mason Bates that combines an innovative
orchestral writing with the rhythms of electronics and techno.
ENTRADA LIVRE

VERÃO DA CASA

08 Set/Sep Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

ORQUESTRA PORTUGUESA
DE GUITARRAS E
BANDOLINS
Helder Magalhães direcção musical
Horácio Ferreira clarinete
Grupo Coral dos Professores do Porto
Coro da Casa do Pessoal da RTP
“Os Afónicos”
Orfeão de Rio Tinto
Orfeão Portuscale BPI
Coro Ars Vocalis
Coral São Francisco
Coro Sol Maior
Yasuo Kuhawara Canção do Outono
Japonês
Takashi Kubota Tanz Suite nº 2
Vincent Beer-Demander Serenata Erotica
Luís Carvalho Concerto para clarinete solo
e orquestra de plectro
(estreia mundial)
Fernando C. Lapa Folias e Polifonias
(estreia mundial)
Fundada em 2010, a Orquestra Portuguesa
de Guitarras e Bandolins tem dinamizado
e difundido a música para plectro, apresentando repertório original e tendo já
estreado inúmeras obras de compositores
nacionais e internacionais. Além de duas
estreias mundiais que estendem e diversificam o repertório escrito para este tipo
de formação, a orquestra revisita composições de figuras contemporâneas que têm
desenvolvido já um sólido percurso.
Founded in 2010, Orquestra Portuguesa de
Guitarras e Bandolins (Portuguese Guitars and
Bandolins Orchestra) dynamizes and promotes
the music for plectrum, presenting original
repertoire and premiering numerous works by
national and international composers. In addition to two world premieres that extend and
diversify the repertoire written for this type of
formation, the orchestra revisits compositions
by contemporary figures with a solid career.
€ 10
Cartão Amigo 25%

APOIO

MECENAS CONCERTOS
METROPOLITANOS
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08 Set/Sep Dom/Sun · 21:30 Praça do Município, Braga

ORQUESTRA
EM BRAGA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

PRAÇADO
MUNICÍPIO

BRAGA

08SET

21:30 ENTRADA LIVRE

Baldur Brönnimann direcção musical
Hector Berlioz Carnaval Romano
Amilcare Ponchielli Dança das horas
Eric Coates Knightbridge March
Frederick Delius La Calinda
Manuel de Falla O chapéu de três bicos, Suite nº 2
Astor Piazzolla La Milonga del Angel
Mason Bates Mothership
A Orquestra Sinfónica despede-se do Verão com mais um concerto ao ar livre, na Praça
do Município de Braga, perante alguns dos edifícios mais emblemáticos da arquitectura
bracarense – como a Câmara Municipal e a Biblioteca da Universidade. A música de dança
é a principal convidada deste concerto. A utilização da percussão no Carnaval Romano de
Berlioz remete para uma festa popular, enquanto Ponchielli nos transporta para um baile
elegante onde uma valsa passa por ambientes variados. Do outro lado do oceano chega
a música do mais famoso bandoneonista da história e grande figura da música argentina,
Astor Piazzolla, e ainda a partitura de Mason Bates que funde uma escrita orquestral inovadora com os ritmos da electrónica e do techno.
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música departs from the summer with another open-air
concert at Braga's Praça do Município, facing some of the most emblematic buildings in local
architecture – such as the City Hall and the University Library. Dance music is the main guest of
this concert. The use of percussion in the Roman Carnival by Berlioz refers to a popular party,
while Ponchielli transports us to an elegant ball where a waltz passes through varied environments.
Across the ocean comes the music of the most famous bandoneonist in history and great figure
of Argentine music, Astor Piazzolla, and also the score of Mason Bates that fuses an innovative
orchestral writing with the rhythms of electronics and techno.
ENTRADA LIVRE
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VERÃO DA CASA

08 Set/Sep Dom/Sun · 22:00 Praça da Sé Catedral, Faro

09 Set/Sep Seg/Mon · 21:00 Sala 2

ORQUESTRA
EM FARO

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” de
Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
A Orquestra Barroca estreia-se no Algarve perante um dos edifícios mais icónicos da
cidade de Faro. A construção da Sé Catedral foi iniciada no século XIII e agrega os estilos
gótico, maneirista e barroco. É neste cenário inspirador que o aclamado maestro, violinista
e contratenor Dmitry Sinkovsky dirige um programa apelativo que inclui uma sinfonia de
dança de Rebel, figura proeminente das cortes de Luís XIV e Luís XV, a festiva Música
Aquática de Händel e melodias contagiantes de Vivaldi, cumprindo uma viagem barroca
entre França, Inglaterra e Itália.
Orquestra Barroca Casa da Música debuts in Algarve before one of the most iconic buildings in the
city of Faro. The construction of the Cathedral began in the 13th century and adds Gothic, Mannerist
and Baroque styles. It is in this inspiring setting that acclaimed conductor, violinist and countertenor
Dmitry Sinkovsky runs an appealing programme that includes a dance symphony by Rebel, prominent figure from the courts of Louis XIV and Louis XV, Handel’s festive Water Music and infectious
melodies of Vivaldi, completing a Baroque journey between France, England and Italy.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

CONCERTO ESCOLAR

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

PRAÇADA

SÉ CATEDRAL

FARO
08SET
22:00 ENTRADA LIVRE

A Academia de Música de Costa Cabral
assinala a abertura do ano lectivo
2019/2020 com a actuação dos laureados das XIII Olimpíadas Musicais que se
destacaram pela obtenção dos Prémios
Excelência. Serão ainda atribuídas distinções por mérito escolar aos alunos do
ensino integrado da academia, servindo
assim de incentivo a mais um ano escolar.
Academia de Música de Costa Cabral opens
the school year of 2019/2020 with the performance of the winners of the XIII Olimpíadas
Musicais, who were granted the Award for
Excellence. School merit awards will also be
given to students of the academy, as an incentive for another school year.
€ 10
Cartão Amigo 25%
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10 Set/Sep Ter/Tue · 22:00 Largo da Sé, Castelo Branco

10 Set/Sep Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ORQUESTRA EM
CASTELO BRANCO

OMNIAE ENSEMBLE

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

Gileno Santana trompete
José Soares saxofone
Xavi Sousa trombone
Mané Fernandes guitarra
José Diogo Martins piano
Filipe Louro contrabaixo
Pedro Melo Alves bateria e composição
Galardoado em 2017 com o Prémio de
Composição Bernardo Sassetti, o septeto
Omniae Ensemble é composto por figuras
da nova geração nacional de músicos,
cruzando no repertório a estética clássica
contemporânea com o jazz moderno/
avant-garde. A formação foi ainda nomeada
Artista e Grupo Nacional do Ano (2017,
Jazz.pt) e integrou o Top dos Melhores
álbuns de 2017 (Jazz.pt e Público).   
“A originalidade e excelência da composição
de Pedro Melo Alves, aliada à qualidade
interpretativa do grupo, faz deste registo um
notável marco para o jazz português, uma
referência para a música contemporânea de
horizontes largos, música arrojada, aberta e
aventureira.” (Nuno Catarino, Público)
Awarded in 2017 with the Composition
Prize Bernardo Sassetti, the septet Omniae
Ensemble is composed of figures of the new
generation of Portuguese musicians, crossing
in its repertoire the contemporary classical
aesthetics with modern/avant-garde jazz.
The ensemble was also named National Artist
and Ensemble of the Year (2017, Jazz.pt) and
integrated the Top of the Best Albums of 2017
(Jazz.pt and Público).
“The originality and excellence of the compositions of Pedro Melo Alves, combined with the
group’s interpretative quality, makes this record
a remarkable landmark for Portuguese jazz, a
reference for contemporary music with broad
horizons, bold, open and adventurous music.”
(Nuno Catarino, Público)

VERÃO DA CASA

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical

CASTELO

BRANCO

10SET

22:00 ENTRADA LIVRE

Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento”
de Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
No Largo da Sé de Castelo Branco ergue-se a Igreja de S. Miguel, edifício datado do século
XIII ou XIV e reconstruído no final do século XVII, juntando elementos dos estilos renascentista e barroco. Este será o cenário para um concerto oferecido ao público da cidade,
com a Orquestra Barroca Casa da Música e o aclamado maestro, violinista e contratenor
Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma sinfonia de dança de Rebel, compositor do
Barroco francês nas cortes de Luís XIV e Luís XV. A célebre Música Aquática de Händel
leva-nos até Inglaterra e a viagem termina em Itália com melodias contagiantes de Vivaldi.
At Largo da Sé, in Castelo Branco, stands the Church of S. Miguel, a building dating from the
thirteenth or fourteenth century and reconstructed at the end of the seventeenth century, joining
elements of the Renaissance and Baroque styles. This will be the setting for a concert offered
to the public of the city, with Orquestra Barroca Casa da Música and the acclaimed conductor,
violinist and countertenor Dmitry Sinkovsky. The evening begins with a dance symphony by Rebel,
composer of the French Baroque in the courts of Louis XIV and Louis XV. Handel's celebrated
Water Music takes us to England and the journey ends in Italy with infectious Vivaldi melodies.
ENTRADA LIVRE

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%
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VERÃO DA CASA

11 Set/Sep Qua/Wed · 22:00 Praça da República, Viana do Castelo

ORQUESTRA EM
VIANA DO CASTELO
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Dmitry Sinkovsky violino, contratenor e direcção musical
Jean-Féry Rebel Sinfonia “Les éléments”
Georg Friedrich Händel “Qual nave” de Radamisto; “Furibondo spira il vento” de
Partenope; Suite em Fá maior de Música Aquática, HWV 348
Antonio Vivaldi Concerto para violino, dois oboés, duas trompas, tímpanos e cordas,
RV 562a
A Praça de República de Viana do Castelo é rica em elementos históricos, destacando-se o
chafariz, os antigos Paços do Concelho e o edifício da Misericórdia, todos datados do século
XVI. É nesta praça que a Orquestra Barroca Casa da Música se apresenta com o prestigiado
maestro, violinista e contratenor Dmitry Sinkovsky. A noite começa com uma sinfonia de
dança de Rebel, compositor do Barroco francês que foi figura proeminente das cortes de
Luís XIV e Luís XV. O ambiente festivo está presente na Música Aquática de Händel, escrita
para acompanhar o séquito real britânico em excursão pelo Rio Tamisa. Depois de França
e Inglaterra esta viagem mágica termina em Itália com melodias contagiantes de Vivaldi,
numa obra que dá protagonismo a vários instrumentos de sopro e aos tímpanos.
Praça de República, in Viana do Castelo, is rich in historical elements, standing out the fountain,
the old Town Hall and the Misericórdia building, all dating from the 16th century. It is in this square
that Orquestra Barroca Casa da Música presents itself with the prestigious conductor, violinist
and countertenor Dmitry Sinkovsky. The evening begins with a dance symphony by Rebel, French
Baroque composer who was prominent figure of the courts of Louis XIV and Louis XV. The festive
atmosphere is present in Handel’s Water Music, written to accompany the British royal entourage
on a trip down the River Thames. After France and England this magical journey ends in Italy with
contagious melodies of Vivaldi, in a work that gives prominence to several wind instruments and
the timpani.
ENTRADA LIVRE

CO-PRODUÇÃO
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PRAÇADO
REPÚBLICA

VIANADO
CASTELO

11SET

22:00 ENTRADA LIVRE

09 Jul Ter | 19:30

ANSELMO MENDES
PROVA DE VINHOS

Anselmo Mendes começou a produção em 1998 numa adega
tradicional onde possui uma pequena vinha em patamares 100%
Alvarinho, exposta a sul-poente, de elevada densidade e condução
baixa. Hoje, esta adega, designada Anselmo Mendes Produções,
é um centro de experimentação e investigação dedicado à casta
Alvarinho e sua zonagem. Os vinhos daqui oriundos farão parte
duma colecção bem identificada, aberta a provas da comunidade
científica, críticos da especialidade e enófilos.
Anselmo Mendes Vinhos é uma empresa com sede em Melgaço que
produz vinhos da casta Alvarinho, Loureiro e blends de Vinho Verde.

€ 30 (inclui jantar depois da prova)

www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160
restaurante@casadamusica.com

VERÃO DA CASA

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes.
Aos seus portadores é indispensável a
apresentação de documentos comprovativos
aquando da sua admissão aos espectáculos.
Os descontos não são cumulativos.
*Aplicáveis a todos os concertos promovidos
pela Casa da Música, não abrangendo os de
promotores externos.
REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete
para adulto, oferta de 2 entradas para
menores de 18 anos
CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço
superior a € 10
Os descontos acima mencionados são
aplicados em concertos com preço superior
a € 10
RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem
efectuadas nos 7 dias que antecedem o
evento, manter‑se‑ão até 48 horas antes
do mesmo.
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/14:30/16:00
Inglês 10:00/11:00/16:00/17:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

CONSELHO DE FUNDADORES
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Edifício e Bilheteira
Segunda a Sábado: 09:30–19:00
Domingo e Feriados: 09:30–18:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–17:00
LOJA
Segunda a Sábado: 10:00–19:00
Domingo e Feriados: 10:00–18:00
Dias de Espectáculo:
Edifício aberto até ao final do espectáculo,
bilheteira e loja abertas até meia hora após o
seu início.
RESTAURANTE
Segunda a Quinta: 12:30–15:00 e 19:30–23:00
Sexta a Sábado: 12:30–15:00 e 19:30–00:00
Domingos · Sundays
Encerrado, excepto em vésperas de feriado
Closed, except if the next day is a bank holiday
Feriados · Bank Holidays
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
Closed, except Fridays and Saturdays
Dia 24: Encerrado
www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops
DISCOUNTS
REMIX, CORO, PIANO SERIES
AND SYMPHONY ORCHESTRA
(Except Symphonic on Sundays)
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
JAZZ SERIES
BPI Client – 20%
< 30 Years – 15%
>65 Years – 15%
SYMPHONIC ON SUNDAYS
Continente Card: in the purchase of an Adult
ticket, we offer 2 tickets for children under 18 years
FRIEND CARD
25% discount in concerts over € 10
All of the discounts above are applicable in
concerts over € 10

CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00

RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.

PARQUE DE ESTACIONAMENTO SABA
Bilhetes Pré‑Pagos
Bilhete de Evento Sala Suggia: € 2,50, válido para
um período máximo de estacionamento de 3,5
horas consecutivas, entre as 19:00 e as 01:00. O
bilhete de evento fica disponível 90 minutos antes
e até 15 minutos depois do início do concerto.

GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/14:30/16:00
English 10:00/11:00/16:00/17:00
€ 10 per person (free entry to children up
to age 12, when accompanied by an adult
with ticket)

Descontos Restaurante
Desconto Restaurante Almoço: € 0,60, válido
para o período de estacionamento entre as
12:30 e as 15:30.
Desconto Restaurante Jantar: € 1,50, válido
para o período de estacionamento entre as
19:00 e as 01:00.

BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times

REGRA DE UTILIZAÇÃO
Os espectáculos começam impreterivelmente
à hora marcada. Uma vez iniciados, não será
permitida a entrada na sala, excepto no
intervalo ou quando o programa o permitir.
ALTERAÇÕES
A programação e os preços apresentados
nesta agenda poderão estar sujeitos
a alterações.
Se desejar ser incluído na nossa mailing list,
envie um e‑mail para: info@casadamusica.com
—
Fundação Casa da Música
Av. da Boavista, 604 – 610
4149-071 Porto, Portugal

BOOKING
+ 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
OPENING HOURS
Building and Ticket Office
Monday to Saturday: 09:30-19:00
Sunday and holidays: 09:30-18:00
SHOP
Monday to Saturday: 10:00-19:00
Sunday and holidays: 10:00-18:00
Performance Days: Building open until end of
performance, ticket office and shop open until
30 minutes after its beginning.
CHANGES TO THE PROGRAMME
Programmes and prices presented on this
brochure may be subject to change
If you wish to be included on our mailing list, please
send an e‑mail to: info@casadamusica.com

Os preços anunciados nesta brochura
são válidos salvo erro tipográfico.

PRESIDENTE
Luís Valente de Oliveira
VICE‑PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira
Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos
ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações, SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, Leixões
e Viana do Castelo, S.A.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
CPCIS–Companhia Portuguesa de Computadores,
Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.
Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, SLU.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira, 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

VISITAS GUIADAS
PT · 11:00/14:30/16:00
ENG · 10:00/11:00/16:00/17:00
FR · 15:00 (AGOSTO)
VENHA CONHECER A CASA
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

Uma das mais
importantes salas de
concerto construídas
nos últimos 100 anos
NEW YORK TIMES
Para conhecer a Casa da Música, nada melhor do que uma visita guiada.
Durante cerca de uma hora, um guia descreve o edifício projectado pelo
holandês Rem Koolhaas, explicando a arquitectura, as funcionalidades
e o projecto artístico, cultural e social da Casa.
No final, se adquirir bilhete para qualquer concerto dos Agrupamentos
Residentes beneficiará de um desconto igual ao valor da visita.

SEM MARCAÇÃO € 10*
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis
em português e inglês
COM MARCAÇÃO € 10*
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em
inglês, francês, alemão, espanhol,
italiano e português.
ESCOLAS € 3,5
Visitas adequadas a diferentes faixas
etárias (>3 anos) onde são 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.

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com
*Não acumula com outros descontos; a aquisição
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmicas quotidianas de preparação de concertos.
VISITA+ALMOÇO € 21*
Horário: 11:00 (PT/ENG)
O bilhete conjunto permite visitar o edifício e
almoçar no Restaurante Casa da Música.
ANIVERSÁRIO NA CASA A PARTIR DE € 20
Dos 4 ao 12 anos
Queres uma festa diferente? Surpreende os
teus amigos e escolhe tu o tipo de festa que
gostarias de partilhar com eles. A Casa da
Música está à tua espera para te oferecer
um percurso cheio de surpresas, música e
boa disposição. Traz os teus amigos e vem
viver connosco a melhor aventura do teu
aniversário. Parabéns!

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

FUNDADORES GOLD
Amorim Investimentos e
Participações
BA Glass
Bial
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

Com produtos nacionais e da época, o HUB mostra a criatividade artística desconstruída na
experiência da partilha. O Chef André Silva propõe diferentes conjugações de ingredientes
para degustar num Gastrobar com serviço informal e uma vasta selecção de vinhos
portugueses a copo, aberto 24h por dia.
With Portuguese season products, the HUB shows the artistic creativity deconstructed. Chef André Silva
of Portuguese wines by the glass, open 24 hours a day.

HUB Gastrobar Aberto diariamente, 24h por dia | Open Daily 24 hours a day
Programação Musical | Live Music:
DJ Quarta-feira | Wednesday, 19h-22h
JAZZ Quinta-feira | Thursday, 19h-22h

AVENIDA DA BOAVISTA 1269
4100-130 PORTO
T. (+351 ) 226 086 600
E. geral@portopalaciohotel.pt

shotelscollection.com

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNADOR
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS BOLSAS SANTANDER

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CICLO LUCIOS

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

