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EDITORIAL

Natal em Si menor
Christmas in B minor

Natal que é Natal chega com histórias de encantar prontas a
deliciar os ouvintes de todas as idades. Já muitas versões de
A Bela Adormecida são conhecidas, mas nenhuma como aquela
que será contada num concerto especial da Orquestra Sinfónica,
com narração de Rui Pereira e a música do célebre bailado
de Tchaikovski. Mas a quadra festiva é também pretexto para
trazer a palco um dos exemplares mais magníficos da história
da música sacra: a Missa em Si menor de Bach, interpretada
pela Orquestra Barroca, o Coro e o Coro Infantil. Antes de lá
chegarmos, porém, a programação desenhada para o mês de
Dezembro traz inúmeros momentos de grande música.
A terminar os ciclos que marcaram a temporada, a Orquestra
Sinfónica reúne num mesmo concerto os últimos capítulos da
Integral das Sinfonias de Bruckner e da retrospectiva da obra
do Compositor em Residência, Georg Friedrich Haas. A estreia
portuguesa do Concerto para violino de Haas conta com a solista
Miranda Cuckson, intérprete favorita de inúmeros compositores
contemporâneos. Um concerto dirigido por Baldur Brönnimann
que inclui também a terceira obra encomendada a Gonçalo Gato
no âmbito da sua estada entre nós enquanto Jovem Compositor
em Residência.
O Ano Áustria mantém a sua vitalidade até ao fim. Além de
Bruckner e Haas, a Casa da Música apresenta uma Sinfonia
emocionante de Mahler e um recital romântico do pianista
premiado Lukáš Vondráček.
Um concerto dedicado ao Messias de Händel traz à Sala Suggia
a Orquestra do Século XVIII e a Cappella Amsterdam, que se
juntam a um Coro Comunitário formado por vários grupos
amadores do Porto. Outro momento bem especial será o
concerto de Fausto Bordalo Dias, apresentando a sua célebre
trilogia iniciada com o disco Por Este Rio Acima, um autêntico
marco histórico da música popular portuguesa. Ou ainda o
concerto especial de Gisela João com a Orquestra Filarmonia
das Beiras.
As oficinas para os mais novos não podiam faltar nesta quadra,
e são várias para todas as idades. Venha celebrar a música
connosco e tenha um Feliz Natal!

Christmas wouldn't be Christmas without enchanting
stories ready to delight listeners of all ages. There are
infinite versions of The Sleeping Beauty, but none like the
one narrated by Rui Pereira to the music of Tchaikovsky in
a special concert by Orquestra Sinfónica. But the festive
season is also an excuse to hear one of the most magnificent examples in the history of sacred music: Bach's Mass
in B minor, performed by Orquestra Barroca, Coro Casa
da Música and Coro Infantil Casa da Música. Before we
get there, however, the programme of December includes
countless moments of great music.
To end the series that marked the season, Orquestra
Sinfónica brings together in the same concert the last chapters of Bruckner's Complete Symphonies and the retrospective of Georg Friedrich Haas, our Composer in Residence.
The Portuguese premiere of Haas' Violin Concerto features
soloist Miranda Cuckson, a favorite performer of numerous
contemporary composers. Baldur Brönnimann will also
conduct the third work commissioned from Gonçalo Gato,
our Young Composer in Residence.
The Year of Austria maintains its vitality till the end. In
addition to Bruckner and Haas, Casa da Música presents
an exciting Mahler Symphony and a romantic recital by
award-winning pianist Lukáš Vondráček.
A concert dedicated to Händel's Messiah brings to Sala
Suggia the Orchestra of the Eighteen Century and Cappella
Amsterdam, alongside a Community Choir formed by
several amateur groups from Porto. Another very special
moment will be the concert of Fausto Bordalo Dias, presenting his famous trilogy that begins with the album Por Este
Rio Acima, an authentic historical landmark of Portuguese
popular music, as well as a special concert of fado singer
Gisela João with Orquestra Filarmonia das Beiras.
The holiday season wouldn't be complete without our workshops for the younger ones, and there are several different
choices for all ages. Come celebrate the music with us and
Merry Christmas!
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29 Sáb
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Lojas Worten
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01 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

01 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

Flauta Mágica
Vista da Lua

Fausto Bordalo Dias
– A Trilogia

CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL
SERVIÇO EDUCATIVO · ANO ÁUSTRIA

Mário João Alves direcção artística
e interpretação
Ângela Alves, Gabriel Neves dos Santos e
João Tiago Magalhães interpretação
Ópera Isto co-produção
Estreada no início do Ano Áustria na Casa
da Música, esta ópera cantada em português leva a Flauta Mágica ao espaço. Na
estação lunar do sábio Sarastronauta, por
uma nova história, respira o essencial da
obra-prima do repertório clássico: a extraordinária riqueza musical, alguns personagens
memoráveis e a luta épica do bem contra
o mal que domina o libreto. A caminho das
estrelas revela-se, uma vez mais, a genialidade de Mozart, o intergaláctico.
Premiered at the beginning of the year of
Austria at Casa da Música, this opera sung in
Portuguese takes the Magic Flute to space. In
the lunar station of Sage Sarastronauta, the
essential of this masterpiece of the classic
repertoire is preserved in a new story: the
extraordinary musical richness, some memorable characters and the epic struggle of good
against evil that dominates the libretto. On
the way to the stars, the genius of Mozart, the
intergalactic, is revealed once again.
OS NOSSOS CONCERTOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

APOIO

02 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

02 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

Tangerina

Concerto Escolar

02 Dom/Sun · 21:30 Sala 2

Demian Cabaud “Astah”
Mário Costa “Oxy Patina”
FESTIVAL PORTA-JAZZ

Fausto Bordalo Dias, apologista da música
e da cultura em português, propõe-se
revisitar neste espectáculo cada um dos
discos que compõem a sua trilogia sobre
a Diáspora Lusitana: os álbuns Por este
rio acima, Crónicas da terra ardente e Em
busca das montanhas azuis, referências
da música popular portuguesa. Fausto
compõe cada álbum de originais como
quem conta uma história, da primeira à
última canção. Dizem os seus admiradores que cada um dos seus discos devia
ser escutado “de guião em punho”, como
quem vai à ópera.
Fausto Bordalo Dias, an advocate of culture
and music in Portuguese, revisits in this
performance each of the albums from his
trilogy on the Lusitanian Diaspora: Por este
rio acima, Crónicas da terra ardente and Em
busca das montanhas azuis, three notable
works of Portuguese popular music. Fausto
writes his albums as if he was telling a story,
from the first to the last song. His fans say that
his albums should be listened to "with a script,"
like an opera.

Ana Bento e Bruno Pinto formadores
É na tangerina que marcamos encontro para inventar o que já foi inventado,
emprestar vida a palavras e sons e desfrutar do seu sabor doce e fresco. Inspirados
n’A Invenção do Dia Claro de Almada
Negreiros, deixamo-nos contagiar pela
alegria da tangerina que do cesto entornado rola para o mar e assim descobrimos
o mundo.
In tangerina we set a meeting to invent what has
already been invented, giving life to words and
sounds and enjoying its sweet and fresh taste.
Inspired by Almada Negreiros’ A Invenção do
Dia Claro, we are swept along by the joy of the
tangerine, which falls from the basket and rolls
to the sea while we discover the world.

€ 30
Cartão Amigo 25%

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

Promotor: Ao Sul do Mundo

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%

A Academia de Música de Costa Cabral
apresenta várias das suas orquestras
do ensino básico e secundário, desde as
cordas aos sopros, percussão e orff. O
concerto inclui repertório muito diversificado, passando por obras de compositores
como Schumann, Trevor Addison, Ottorino
Respighi, Jan de Haan, entre muitos outros.
Academia de Música de Costa Cabral presents
several of its orchestras from primary and
secondary education, from string to woodwind,
percussion and orff. The concert includes a
diverse repertoire, including works by composers like Schumann, Trevor Addison, Ottorino
Respighi and Jan de Haan, among many others.

Demian Cabaud é um contrabaixista argentino, mas bem conhecido dos portugueses.
Integra a Orquestra Jazz de Matosinhos e tem aproveitado a sua já longa estadia para
agitar a comunidade local, depois de um périplo que o levou de Buenos Aires a Boston.
Traz a este festival o sexto álbum, Astah, lançado com o Carimbo Porta-Jazz, um
registo onde aborda as suas raízes. Para a gravação dos novos temas, Cabaud juntou
um colectivo multicultural invejável.
Baterista reconhecido no circuito internacional, Mário Costa traz ao Festival PortaJazz o seu álbum de estreia como líder, Oxy Patina, com o qual confirma estar num pico
de forma enquanto instrumentista e compositor. Vem acompanhado de dois grandes
nomes do panorama jazzístico francês: Manu Codija, um dos guitarristas mais requisitados do momento, e Benoît Delbecq, especialista no piano preparado e nas electrónicas, um dos cúmplices na gravação deste álbum.
Demian Cabaud is an Argentinian bass player that the Portuguese audience knows very well.
He's a member of Orquestra Jazz de Matosinhos and has been taking advantage of his long
stay to stir up the local community, after a journey that took him from Buenos Aires to Boston.
The musician brings Astah to this festival, his sixth album, released by Carimbo Porta-Jazz,
in which he revisits his Argentinean roots. For the recording of his new songs, Cabaud put
together a multicultural set of musicians.
Mário Costa is a renowned drummer in the international jazz circuit that brings to the PortaJazz Festival his debut album as band leader, Oxy Patina, with which he confirms his excellence
as an instrumentalist and composer. He is accompanied by two great names of the French jazz
scene: Manu Codija, one of today's most sought-after guitarists, and Benoît Delbecq, a specialist in prepared piano and electronics, and one of the accomplices in the recording of this album.

€7
Promotor: AMCC

€5
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03 Seg/Mon + 04 Ter/Tue
21:00 Sala Suggia

04 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Harlem Gospel Choir

ESMAE Big Band

05 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

Patrick Watson

05 Qua/Wed · 21:30 Café

Flor de Aguapé

06 Qui/Thu · 22:00 Café

Trio Nordestino

FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO JAZZ

08 Sáb/Sat · 10:30 ou 14:30 · Sala de
Ensaio 2

Nem Ata, Nem Dançata
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO
GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO

Nuno Peixoto e Sofia Nereida formadores

Considerado um dos grupos de gospel mais
famosos do mundo, o Harlem Gospel Choir
regressa à Sala Suggia com um repertório
que inclui algumas das mais celebradas
canções do mundo. O colectivo já actuou
para figuras universais como Nelson
Mandela ou o Papa João Paulo II e ao lado
de gigantes como Paul McCartney, Diana
Ross, U2 ou Gorillaz. O Harlem Gospel
Choir propõe agora uma viagem pelos
maiores êxitos da sua muito celebrada
carreira, que se traduzem num envolvente
espectáculo, capaz de elevar os espíritos e
de inundar de paz qualquer plateia.
Considered one of the most famous gospel
groups in the world, the Harlem Gospel Choir
returns to Sala Suggia with a repertoire that
includes some of the most celebrated songs
in the world. The collective has already
performed for such universal figures as Nelson
Mandela or Pope John Paul II and alongside
giants like Paul McCartney, Diana Ross, U2 or
Gorillaz . The Harlem Gospel Choir will take the
audience on a journey through the greatest hits
of its much-celebrated career in an engaging
performance, capable of elevating the spirits
and fill any audience with peace.

Ao longo dos anos, aquele que foi o primeiro
curso superior de jazz do país tem alimentado o circuito nacional com músicos criativos e projectos de alto nível artístico. Este
é o concerto em que os alunos do Curso de
Jazz da Escola Superior de Música e Artes
do Espectáculo mostram a sua escrita para
um formato exigente, a big band, apresentando-se num papel misto de compositores, arranjadores e intérpretes. Sem
espartilhos estilísticos, aqui se poderá ouvir
um esboço do futuro do jazz em Portugal.
Over the years, the first jazz course in the country has fed the national circuit with creative
musicians and projects with an extraordinary
artistic level. This is a concert in which the
students of the Jazz Course of Escola Superior
de Música e Artes do Espectáculo show their
compositional skills for a demanding format,
the big band, presenting themselves in a mixed
role of composers, arrangers and performers.
Without stylistic corsets, this is a sketch of the
future of jazz in Portugal.
€ 10
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

Patrick Watson regressa a Portugal para
apresentar o seu disco mais recente,
Melodie Noire. A surpreender o mundo com
originalidade e genialidade, o músico canadiano promete uma viagem sonora repleta
dos ambientes fantásticos a que já nos
habitou nos inúmeros discos e concertos
esgotados. Para além dos novos temas, não
vão faltar no alinhamento clássicos como
“To Build A Home”, entre outros.
Patrick Watson returns to Portugal to present
his latest album, Melodie Noire. Surprising
the world with his originality and genius, the
Canadian musician takes us on a sound journey
through the fantastic environments he has
accustomed us to in his countless albums and
sold-out concerts. In addition to new songs we
can also expect classics like "To Build A Home,"
and many more.
1ª Plateia € 35 · 2ª Plateia € 30
Cartão Amigo 25%
Promotor: Lemon Ibéria

A banda brasileira Flor de Aguapé apresenta-se pela primeira vez em Portugal,
trazendo na bagagem o disco homónimo
com canções inéditas de compositores
e letristas do interior do Estado de São
Paulo. O trabalho atingiu a 17ª posição entre
os 100 melhores discos do ano de 2017.
Partindo da linguagem do choro cantado,
com arranjos minuciosos que procuram
valorizar a tradição e inovar a partir de
outras influências, o concerto traz ritmos
como samba-choro, choro canção, valsa
e maxixe, acrescentando-lhes poesias e
interpretações ímpares.
This will be the first performance of Flor
de Aguapé in Portugal. The Brazilian band
presents its homonymous album with new
songs by composers and lyricists from the
inner-state of São Paulo. This work reached
the 17th position among the 100 best albums of
2017. The band uses the language of choro, with
meticulous arrangements that seek to value
tradition and at the same time innovate using
other influences. The concert includes rhythms
such as samba-choro, choro canção, waltz
and maxixe, with beautiful poetry and unique
interpretations.
Entrada Livre

€ 30
Cartão Amigo 25%
Promotor: Uguru

Herdado pelos filhos e netos de Lindú,
Coroné e Cobrinha, os seus fundadores,
o Trio Nordestino atravessou gerações e
comemora agora 60 anos de carreira com
grande força e conquistas no cenário do
forró brasileiro. O grupo venceu recentemente o Prémio da Música Brasileira
(Melhor Grupo – Categoria Regional)
com o disco Trio Nordestino Canta o
Nordeste, trabalho que foi nomeado para
o Grammy Latino em 2017. O Trio preparou
um concerto especial com os maiores
sucessos de carreira, dando sequência à
digressão “São João Trio Nordestino – 60
anos”, que percorreu as principais praças
do Nordeste.
Inherited by the sons and grandsons of Lindú,
Coroné and Cobrinha – its founders – Trio
Nordestino goes back generations and is now
celebrating its 60-year-career and many
achievements in the Brazilian forró scene. The
group recently won the Brazilian Music Award
(Best Group - Regional Category) with the
album Trio Nordestino Canta o Nordeste, which
was also nominated for a Latin Grammy in 2017.
The Trio prepared a special concert with its
biggest hits, following the tour "São João Trio
Nordestino - 60 anos" in the Northeast region
of Brazil.
Entrada Livre

Para o “baile da corte” é preciso música,
espaço e movimento. Estes elementos
encontram-se numa sessão conduzida por
personagens em trincheiras opostas, uma
professora de dança e postura, zeladora
do repertório barroco, e um DJ desengonçado atraído pela batida electrónica. Entre
contrastes e semelhanças, tudo se conjuga
para a festa no salão do palácio.
For the “court ball” we need music, space and
movement. These elements can be found in a
session led by characters in opposing trenches:
a dance and posture teacher, caretaker of the
Baroque repertoire, and a chirpy DJ fascinated
by electronic beats. Between contrasts and
similarities, everything comes together for the
party in the palace ballroom.
OFICINAS MÚSICA EM FAMÍLIA

Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos)
e público geral que proporcionam modelos de criação musical
acessíveis a todos os participantes.
€ 4 · € 15 para família de 4 pessoas
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08 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Lukáš
Vondráček
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Fryderyk Chopin Polonaise-Fantasie, op.61
Ludwig van Beethoven Sonata nº 30, op.109
Franz Schubert Sonata em Si bemol maior, D.960

Desde a última vez em que actuou na Casa da Música, num recital memorável, Lukáš
Vondráček juntou ao seu palmarés mais um importantíssimo prémio internacional, com a
vitória no Concurso de Piano Rainha Isabel 2016 em Bruxelas – sucedendo a figuras como
Emil Gilels e Vladimir Ashkenazy. Mas já então o pianista checo era presença habitual
como solista junto das grandes orquestras europeias e americanas. O seu regresso à Sala
Suggia inicia-se num registo simultaneamente épico e lírico, com a Polonaise-Fantasie
de Chopin, prosseguindo para sonatas monumentais de Beethoven e Schubert num
programa composto de obras favoritas do público.
Since his last performance at Casa da Música, in a memorable recital, Lukáš Vondráček has
added another major international award to his list of triumphs, winning the 2016 edition of the
Queen Elisabeth Piano Competition in Brussels – following the steps of names like Emil Gilels and
Vladimir Ashkenazy. At the time the Czech pianist was already performing regularly as a soloist
with the greatest European and American orchestras. His return to Sala Suggia begins with a simultaneously epic and lyrical tone with Polonaise-Fantasie de Chopin, proceeding to monumental
sonatas by Beethoven and Schubert in a programme composed of favorite works of the public.

1ª Plateia € 24 · 2ª Plateia € 22 · 3ª Plateia € 20
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

09 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Mini Mozart

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

António Miguel Teixeira e Sofia Nereida
formadores
A brincadeira dita os andamentos desta
viagem pela paisagem de Mozart. Onde
menos se espera, novas sonoridades
desvendam a melodia suave de um acordeão ou a pressa do piano em Alla Turca,
a alegria da Sonata Fácil e, de repente,
a energia de pa-pa-pa-pa…PapagenaPapageno numa Flauta Mágica.
Fun dictates the progress of this journey
through Mozart’s landscape. When we least
expect it, new sounds unravel the soft melody
of an accordion or the haste of the piano
in Alla Turca, the joy of the Sonata Facile
and, suddenly, the energy of pa-pa-pa-pa...
Papagena-Papageno in a Magic Flute.

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

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com
participação de 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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A quadra natalícia assinala-se sempre com programas
muito especiais na Casa da Música. Um conto de fadas
eterno inspirou Tchaikovski a escrever algumas das
páginas mais célebres da música russa, dando forma a um
bailado que continua a ser encenado com grande sucesso.
A Bela Adormecida desperta um mundo de fantasia que
não pode faltar em qualquer Natal, e será apresentada em
concerto pela Orquestra Sinfónica. Alusões a tradições e
melodias natalícias surgem também no programa que a
Banda Sinfónica Portuguesa traz à Casa da Música junto
de um coro convidado. Mesmo antes do Natal, é com uma
das maiores obras-primas de sempre que terminamos
a temporada: a fabulosa Missa em Si menor de Johann
Sebastian Bach, numa interpretação da Orquestra
Barroca e do Coro a que se junta o Coro Infantil Casa da
Música. Uma oportunidade rara para ouvir uma obra que
ultrapassa crenças religiosas para se tornar o que alguém
já descreveu como a mais notável alegoria musical da
existência humana.

L

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

The Christmas season is always celebrated with very
special programmes at Casa da Música. An eternal fairy
tale inspired Tchaikovsky to write some of the most
celebrated pages of Russian music, shaping a ballet that
continues to be staged with great success. The Sleeping
Beauty awakens a fantasy world that is essential in
every Christmas and will be performed by Orquestra
Sinfónica. Allusions to traditions and Christmas
melodies also appear in the programme that Banda
Sinfónica Portuguesa brings to Casa da Música with a
guest choir. Just before Christmas, we end the season
with one of the greatest masterpieces of all time: Johann
Sebastian Bach's fabulous Mass in B minor, performed
by Orquestra Barroca, Coro Casa da Música and Coro
Infantil Casa da Música. A rare opportunity to listen to
a work that transcends religious beliefs and becomes
what someone has described as the most remarkable
musical allegory of human existence.
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09 Dom/Sun · 16:00 Sala 2

Naturalmente Natal
CONCERTO PARA FAMÍLIAS E PÚBLICO GERAL
SERVIÇO EDUCATIVO · MÚSICA PARA O NATAL

Artur Carvalho, Daniel Sousa, Óscar
Rodrigues, Manuel Brásio e Tiago Oliveira
direcção artística e interpretação
Worten Digitópia concepção
Literatura clássica, repertórios populares
de Natal e tecnologia são elementos bem
misturados. Contos alusivos à quadra
de autores ilustres, de Charles Dickens a
Fernando Pessoa, ganham as notas musicais de temas como Jingle Bells ou o Natal
de Elvas. O toque de magia é electrónico;
envolve pedais, loops, instrumentos
virtuais e outros recursos. Embrulhando
tudo, oferece-se uma produção original,
naturalmente natalícia.
Classical literature, popular Christmas repertoires and technology go very well together.
Tales by distinguished authors allusive to the
season, from Charles Dickens to Fernando
Pessoa, take on the musical notes of songs
like Jingle Bells or Natal de Elvas. The magic
touch is electronic; involves pedals, loops,
virtual instruments, video projection and other
resources. This is a gift-wrapped original
Christmas production.
OS NOSSOS CONCERTOS

Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,5 · € 5 < 18 anos

DEZEMBRO 2018

09 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Bruckner e Haas
SÉRIE DESCOBERTAS · INTEGRAL DAS SINFONIAS DE BRUCKNER

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Baldur Brönnimann direcção musical
Miranda Cuckson violino
Gonçalo Gato Ex machina colores
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Georg Friedrich Haas Concerto para violino e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Casa da Música, Suntory Hall Tokyo e Staatstheater
Stuttgart)
Anton Bruckner Sinfonia nº 3
17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Gonçalo Gato
PORTRAIT GEORG FRIEDRICH HAAS VIII

A violinista norte‑americana Miranda Cuckson tem‑se revelado uma intérprete fundamental
da nova música, favorita de inúmeros compositores. É o caso de Georg Friedrich Haas, que lhe
dedicou um Concerto marcado pela sua linguagem inovadora, uma obra de grande profundidade
psicológica e com um impacto visceral. Bruckner foi um enorme devoto de Wagner, cuja música
conheceu apenas aos 40 anos, mas que poderá ter sido o grande estímulo para o arranque da sua
monumental obra sinfónica. Essa predilecção foi também causa do envolvimento involuntário do
compositor austríaco na célebre querela entre os admiradores de Brahms e os de Wagner, resultando numa resistência do mundo musical vienense à sua obra. A Terceira Sinfonia é dedicada
precisamente a Wagner, que ficou impressionado com a sua audição e comentou, mais tarde, que
Bruckner era o único sinfonista que se aproximava de Beethoven.
The American violinist Miranda Cuckson is a fundamental performer of the new music and the favorite of
numerous composers. This is the case of Georg Friedrich Haas, who dedicated a Concerto to her, marked
by his innovative language, a piece with great psychological depth and a visceral impact.
Bruckner was a huge devotee of Wagner, whose music he only heard when he was in his 40s, but which may
have been a great incentive for the beginning of his monumental symphonic work. This predilection was also
the cause of the involuntary involvement of the Austrian composer in the famous quarrel between Brahms’
and Wagner’s admirers, resulting in a resistance from the Viennese musical world to his work. The Third
Symphony is dedicated to Wagner, who was impressed by it and later commented that Bruckner was the
only symphonist that came close to Beethoven.

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 16 · 3ª Plateia € 14
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO PORTRAIT
GEORG FRIEDRICH HAAS
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11 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

11 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Messias
Participativo

Prémio Jovens Músicos/Antena 2
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2017
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Orquestra do Século XVIII
Cappella Amsterdam
Coro Comunitário
Daniel Reuss direcção musical
Ruby Hughes soprano
Luciana Mancini contralto
Andrew Tortise tenor
James Newby baixo
Georg Friedrich Händel Messias
André Gaio Pereira violino
João Robim guitarra
Johann Sebastian Bach Sonata nº 2 em Lá menor para violino solo, BWV 1003
Hans Haug Prelúdio, Tiento e Tocata, para guitarra
Agustín Barrios Valsa, op.8 nº 4, para guitarra
Niccolò Paganini Rondeau da Sonata Concertata, para violino e guitarra
A Casa da Música volta a receber os laureados do nível superior do Prémio Jovens
Músicos/Antena 2, o mais importante concurso dedicado a jovens músicos portugueses
ou residentes em Portugal. André Gaio Pereira tem‑se destacado como um dos violinistas mais promissores da sua geração e estuda actualmente na Royal Academy of Music
com Levon Chilingirian. Apresenta uma obra incontornável do repertório para violino
solo, demonstrando o poder expressivo de um dos instrumentos favoritos de Bach. Aluno
de Dejan Ivanovic na Licenciatura em Música da Universidade de Évora, João Robim
traz obras de compositores muito distintos que no século XX se destacaram na escrita
para guitarra clássica: o suíço Hans Haug e o paraguaio Agustín Barrios. Os dois músicos
juntam‑se no final do recital para interpretar um compositor que se dedicou com especial
afinco ao violino e à guitarra, o ícone do virtuosismo Niccolò Paganini.
Casa da Música welcomes once again the top-level winners of the Young Musicians/Antena 2
Award, the most important competition dedicated to young musicians born or living in Portugal.
André Gaio Pereira is considered one of the most promising violinists of his generation and
currently studies at the Royal Academy of Music with Levon Chilingirian. He presents an essential
piece of the repertoire for solo violin, demonstrating the expressive power of one of Bach’s favorite
instruments. Student of Dejan Ivanovic at the Music University of Évora, João Robim presents
works by very distinguished composers who excelled in writing for classical guitar in the twentieth
century: the Swiss Hans Haug and the Paraguayan Agustín Barrios. The two musicians get together
in the end of the recital to perform the work of a composer who paid special attention to the violin
and the guitar, the virtuoso Niccolò Paganini.

O Messias de Händel é certamente a oratória mais célebre do mundo, fama
para a qual muito contribuiu o famoso Aleluia. Apesar de ter sido composto
para as celebrações da Quaresma, a tradição tornou-a uma das obras favoritas
do período natalício. A espectacularidade e a beleza das suas árias e coros
garante-lhe um lugar de destaque entre as obras mais apreciadas pelo público.
Um elenco internacional de solistas e dois agrupamentos de grande prestígio
internacional interpretam na Casa da Música a obra-prima de Händel num
concerto participativo promovido pela Obra Social “La Caixa”. Com cerca de
200 coralistas preparados pelos formadores do Serviço Educativo, esta será
uma experiência imersiva para o público, numa celebração colectiva da música.
Händel's Messiah is certainly the world's most celebrated oratorio, to which the famous
Hallelujah has greatly contributed. Despite having been written for the celebrations of
Lent, tradition made it one of the favorite works of the Christmas season. The spectacularity and beauty of its arias and choruses guarantees a prominent place among
the works most appreciated by the public. An international cast of soloists and two
internationally renowned ensembles perform Händel's masterpiece at Casa da Música
in an inclusive concert promoted by "La Caixa", a social work foundation. With about
200 choristers trained by the Education Service, this will be an immersive experience
for the audience in a collective celebration of music.

1ª Plateia € 27 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 23
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

11 Ter/Tue · 21:00 Café

I

Messias Participativo
APOIO

€ 10
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

Orquestra do Século XVIII, Cappella
Amsterdam e Coro Comunitário
TRANSMISSÃO EM DIRECTO
ENTRADA LIVRE
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12 Qua/Wed · 21:30 Café

13 Qui/Thu · 19:30 Sala Suggia

Tiago Cavaco

Centenário do Conservatório de Música do Porto

13 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

Via

13 Qui/Thu · 22:00 Café

Mad Nomad

CONCERTO DE ENCERRAMENTO

Milagres do Coração é o novo álbum de
Tiago Cavaco (aka Tiago Guillul), pastor
e mentor da FlorCaveira, editado este
ano pela Valentim de Carvalho. Com um
universo musical que se estende até à
spoken word, dá origem a um concerto
em trio com um toque de gospel que se
enquadra bem na época natalícia. Conta
com Nando Frias (Rita Guerra, Henrique
Feist) nas teclas, Joel (dos HMB) na bateria
e Tiago nas vozes e no baixo.
Milagres do Coração is the new album by
Tiago Cavaco (aka Tiago Guillul), pastor and
mentor of FlorCaveira, released this year by
Valentim de Carvalho. With a musical universe
that extends to the spoken word, he presents a
trio concert with a touch of gospel that fits well
into the holiday season, with Nando Frias (Rita
Guerra, Henrique Feist) on the keyboards,
Joel (HMB) on the drums and Tiago on vocals
and bass.
Entrada Livre

Coro do Conservatório de Música do Porto
Coro da Sé Catedral do Porto
Coro Polifónico da Lapa
Ensemble Vocal Pro Musica
Orquestra do Conservatório de Música do Porto
Martin Lutz maestro
Carla Caramujo soprano
Patrícia Quinta meio-soprano
Fernando Guimarães tenor
Nuno Dias baixo
Johann Sebastian Bach Oratória de Natal, BWV 248
Celebrando simultaneamente a quadra natalícia e o encerramento das comemorações
do centenário do Conservatório de Música do Porto, a Orquestra e o Coro desta escola
de referência juntam-se a outros coros da cidade para apresentar a Oratória de Natal de
Bach, uma obra inspirada do ponto de vista musical e literário. As seis cantatas presentes
na Oratória de Natal desenham um arco narrativo cuja unidade resulta da forte coesão
dos seus textos, de autoria provável do libretista Picander, a partir dos Evangelhos de São
Lucas e São Mateus.
Celebrating simultaneously the Christmas season and the centenary of Conservatório de Música
do Porto, the orchestra and choir of this renowned school join other choirs of the city to present
Bach's Christmas Oratorio, an inspired work from a musical and literary point of view. The six
cantatas from the Christmas Oratorio draw a narrative arc whose unity results from the strong
cohesion of its texts, probably penned by the librettist Picander based on the Gospels of St. Luke
and St. Matthew.
€ 10
Cartão Amigo 25%

Autodidacta na guitarra e no ukulele e com uma formação muito diversificada, Elvira Brito e
Faro aka Via foi convidada em 2017 por Miguel Araújo para fazer a primeira parte dos seus
concertos, tendo passado por salas como o Centro Cultural Olga Cadaval, o Cine-Teatro
de Estarreja ou o Centro Cultural de Viana do Castelo. Depois de esgotar a sala do Passos
Manuel e de ter inaugurado a programação deste ano do Verão na Casa, Via estreia-se na
Sala 2 da Casa da Música com temas do seu álbum de estreia, incluindo canções como
“Não te Mereço”, “Feita de Ferro” e o mais recente “Eu Não”, em dueto com Tiago Nacarato.
Self-taught on the guitar and ukulele and with a very diverse training, Elvira Brito e Faro, aka Via,
was invited in 2017 by Miguel Araújo to be the opening act for his concerts in Centro Cultural Olga
Cadaval, Cine-Teatro de Estarreja and Centro Cultural de Viana do Castelo. After a sold-out
concert at Passos Manuel and opening this year's summer programme of Casa da Música, Via
performs at Sala 2 for the first time to present her debut album, that include songs like "Não te
Mereço", "Feita de Ferro" and the more recent "Eu Não", in a duet with Tiago Nacarato.
€ 11
Cartão Amigo 25%
Promotor: Primeira Linha

Spoken word e canções num mundo
sónico urbano: jazz, hip hop e sampling
alimentam este projecto de composições
originais. A ideia de colagem e de desenvolvimento de estruturas fragmentárias ao
vivo é querida aos músicos que compõem
este novo projecto de Catarina dos
Santos, dando continuidade e visibilidade
à exploração do universo experimental de
Nova Iorque e Londres, cidades onde tem
desenvolvido o seu trabalho.
Spoken word and songs in an urban sonic
world: jazz, hip hop and sampling feed this
project of solely original compositions. The
idea of collage and development of fragmented structures in live performances is dear
to the musicians that make up this new project
of Catarina dos Santos, providing continuity
and visibility to the exploration of the experimental universe of New York and London,
cities where she has developed her work.
Entrada Livre
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14 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

Mahler Profético
SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical
Gustav Mahler Sinfonia nº 6

Depois de terminada a composição da Sinfonia nº 6, Gustav e Alma Mahler passaram vários serões tocando
passagens inteiras da sinfonia e desfazendo‑se em lágrimas nos momentos de maior intensidade. Conhecida
como Sinfonia Trágica, revela uma mente ao mesmo tempo desejosa de viver mas contemplando a morte
olhos nos olhos. Apesar de ter sido escrita num momento de felicidade familiar, esta é uma obra profética que
parece adivinhar as enormes perdas que o compositor enfrentará nos anos seguintes. A direcção musical
está a cargo de Michael Sanderling, maestro titular da Filarmónica de Dresden.
After finishing writing Symphony No. 6, Gustav and Alma Mahler spent several evenings playing entire passages from
the symphony, tearing up in moments of greater intensity. Known as the Tragic Symphony, it reveals a mind at the same
time eager to live but staring death in the eye. Although it was written in a moment of family happiness, this is a prophetic
work that seems to guess the enormous losses that the composer would face in the following years. Michael Sanderling,
principal conductor of the Dresden Philharmonic, is in charge of directing.

1ª Plateia € 23 · 2ª Plateia € 21 · 3ª Plateia € 19
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

14 Sex/Fri · 21:00 Café

Mahler Profético
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
TRANSMISSÃO EM DIRECTO
ENTRADA LIVRE

15 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

Banda Sinfónica
Portuguesa
MÚSICA PARA O NATAL

Coro da Academia de Música
de Vilar do Paraíso
Coro Juvenil da Academia de Música
de Costa Cabral
Francisco Ferreira direcção musical
Philip Sparke Jubilee Overture
Howard Hanson Chorale and Alleluia
Philip Sparke An English Christmas
Oliver Waespi Divertimento
Allen Pote & Tom S. Long The Tale of
Three Trees
Era uma vez três pequenas árvores no
cimo de uma montanha. Cada uma dizia
o que queria ser quando crescesse, mas
só uma sonhava ser uma grande árvore e
ﬁcar na montanha, e não tornar‑se madeira
para uma arca do tesouro ou um navio
aventureiro. É este o ponto de partida para
uma das histórias deste concerto evocativo do Natal e das suas tradições. Um dos
destaques será Um Natal Inglês de Philip
Sparke, construído com base em melodias
tradicionais inglesas nas vozes do Coro da
Academia de Música de Vilar do Paraíso,
convidado da Banda Sinfónica Portuguesa
para este concerto especial.
Once upon a time there were three small
trees on top of a mountain. Each one said
what she wanted to be when she grew up,
but only one of them dreamed of being a big
tree and staying on the mountain, rather than
becoming a treasure chest or an adventurous
ship. This is the starting point for one of the
stories of this concert that evokes Christmas
and its traditions. One of the highlights will be
Philip Sparke’s An English Christmas, built on
traditional English melodies sang by the voices
of Coro da Academia de Música de Vilar do
Paraíso, a guest of Banda Sinfónica Portuguesa
for this special concert.
1ª Plateia € 14 · 2ª Plateia € 12 · 3ª Plateia € 10
Cartão Amigo 25%
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16 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

Era Outra Vez Uma Vez…
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores
Isto tem feitiço. Com os contos infantis outra
vez misturados, são muitas as personagens
à espera de (en)cantar. Cá estão os sete
anões, o Aladino e a Menina do Mar, mais
príncipes e princesas que gostam de dançar.
Quando fica tudo parado, diz-se em coro o
contrafeitiço e logo se quebra o enguiço.
There is a spell in here, somewhere. With
all the tales mixed up again, there are many
characters waiting to sing. The seven dwarves,
Aladdin, the Girl from the Sea, and all the
princes and princesses who love to dance.
When everything stops, the counterspell must
be sung in unison to break the spell.

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

Oficinas destinadas a bebés e crianças até aos 6 anos de idade (com
participação de acompanhantes adultos) que promovem o encontro
criativo com sons, ritmos e movimento

DEZEMBRO 2018

16 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

Mahler
Explicado

Concerto comentado
para famílias
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
Michael Sanderling direcção musical
Concerto comentado por Daniel Moreira
Gustav Mahler Sinfonia nº 6 (excertos)

€ 10 criança+adulto
€ 7,5 segundo acompanhante com mais de 12 anos
Cartão Amigo 25%

Considerada por muitos a mais perfeita sinfonia de Mahler, a Sexta Sinfonia é sem dúvida
uma das favoritas dos melómanos. De carácter premonitório por anteceder o período mais
trágico da vida de Mahler, encontra‑se rodeada de enigmas e mistérios. O que terá levado
Mahler a escrever uma obra tão dramática num período coroado pelo sucesso profissional
e pela felicidade conjugal? Os comentários de Daniel Moreira guiam‑nos através de uma
das obras mais enigmáticas e marcantes da música ocidental.
Considered by many to be Mahler’s most perfect symphony, the Sixth Symphony is undoubtedly a
favorite piece of music lovers. With a premonitory character that precedes the most tragic period
of Mahler’s life, it is surrounded by enigmas and mysteries. What led Mahler to write such a dramatic
work in a period graced by professional success and marital bliss? Daniel Moreira’s comments
guide us through one of the most enigmatic and striking works of Western music.

€ 12
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto oferta de duas entradas (< 18 anos)

PATROCINADOR SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE
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16 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

18 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

Concerto Escolar

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

Prémio Conservatório de Música do Porto/
Casa da Música

18 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

19 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

19 Qua/Wed · 21:30 Café

“O Natal e as Crianças” é o tema do
concerto de Natal do Conservatório do
Vale do Sousa, em parceria com a Câmara
Municipal de Lousada. Celebrando o
Natal e o encerramento do Ano Municipal
da Criança do Município de Lousada, o
concerto conta com a participação das
Orquestras de Sopros, da Orquestra
Sinfónica e os coros do Ensino Básico e
Secundário do CVS. O concerto inclui a
estreia mundial de uma obra do compositor Pedro Santos, encomendada pelo
Conservatório e pela Câmara Municipal
para esta comemoração.

Natural de Sintra e dono de um carisma e
de uma voz inconfundíveis, Tatanka tornou-se conhecido como vocalista de uma das
mais bem-sucedidas bandas portuguesas da actualidade, The Black Mamba.
Apresenta agora o seu trabalho a solo, num
registo diferente daquele a que nos habituou, com temas originais exclusivamente
cantados em português. Depois de se ter
estreado a solo na Casa da Música em 2017,
com sala esgotada e vários convidados
(António Zambujo, Miguel Araújo e Diego
El Gavi), regressa agora para um concerto
imperdível na Sala Suggia.

Formado no início de 2018, o trio de
Coimbra Fromatomic é já considerado uma
das grandes apostas musicais do ano. A
simplicidade e a dramatização que Sofia
aplica nas canções é brutalmente transformada pela musicalidade crua da bateria e
a teatralidade da guitarra, criando canções
viciantes. Numa simbiose perfeita da pop
vanguardista dos anos 80 com o indie noise
dos anos 90, o projecto Fromatomic acaba
de lançar o seu trabalho de estreia.

"Children and Christmas" is the theme of the
Christmas concert of the Conservatório do
Vale do Sousa, in partnership with the City
Council of Lousada. Celebrating Christmas
and the Municipal Year of the Children of
Lousada, the concert will be shared by the wind
orchestras, the symphonic orchestra and the
choirs from primary and secondary education
of the CVS. The concert includes the world
premiere of a work by composer Pedro Santos,
commissioned specially for this celebration by
the conservatory and the City Council.

Born in Sintra with an unmistakable voice
and charisma, Tatanka became known as
the vocalist of one of today's most successful
Portuguese bands, The Black Mamba. He
is now presenting his solo work with original
songs solely sung in Portuguese. After debuting
solo at Casa da Música in 2017, with a sold-out
concert and several guests on stage (António
Zambujo, Miguel Araújo and Diego El Gavi),
he returns to an unmissable concert in Sala
Suggia.

O Natal e as Crianças

Tatanka

Fromatomic

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · MÚSICA PARA O NATAL

A Academia de Música de Costa Cabral,
fundada em 1995, integra a rede nacional
de escolas do ensino artístico especializado da música. Entre as suas principais
formações, destacam-se vários grupos de
música de câmara, orquestras de cordas,
sopros e percussão, orff, coros, teatro
musical, etc. Neste concerto especial de
Natal, os alunos mostram o resultado da
sua aprendizagem aplicado em várias
destas formações.
Academia de Música de Costa Cabral,
founded in 1995, is part of the Portuguese
network of schools specialized in artistic and
music education. Among its main ensembles
there are several chamber music groups,
string, woodwinds and percussion orchestras,
orff, choirs, musical theater, etc. In this special
Christmas concert, the students demonstrate
what they learned in many of these formations.
€7
Promotor: AMCC

Sara Pais saxofone
Francesca Serafini piano
Ida Gotkovsky Brillance
Johann Sebastian Bach Partita em lá menor para flauta transversal solo
Jacob ter Veldhuis The Garden of Love
Pierre Max Dubois Pièces caractéristiques en forme de suite: A l'espagnole"
José Miguel Borges piano
Wolfgang Amadeus Mozart Sonata nº18 em Ré maior, K.576
Johannes Brahms 7 Fantasias op.116
Após a realização do Concurso Interno do Conservatório de Música do Porto, os vencedores das várias categorias apresentam‑se num recital de laureados, disputando entre si o
Prémio Casa da Música. Os vencedores da edição 2018 são anunciados no início do Verão
e sobem depois ao palco da Sala 2 da Casa da Música, num recital que comprova a grande
qualidade musical destes jovens intérpretes.
After the Internal Competition of Conservatório de Música do Porto, the winners of the various
categories perform a recital of laureates, disputing amongst themselves the Casa da Música
Award. The winners of the 2018 edition are announced in the beginning of summer and perform on
the stage of Sala 2 a recital that demonstrates the great musical quality of these young performers.
€ 10
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

€5
Cartão Amigo 25%
Promotor: Glam Music

1ª Plateia € 12,5 · 2ª Plateia € 10
Cartão Amigo 25%
Promotor: Primeira Linha

Formed in early 2018, the trio from Coimbra
Fromatomic is already considered one of the
most promising projects of the year. Sofia's
simplicity and dramatization in the songs is
brutally transformed by the raw musicality of
the drums and the theatricality of the guitar,
resulting in truly addictive songs. In a perfect
symbiosis between the avant-garde pop of
the 80s and the indie noise of the 90s, the
Fromatomic project has just released its debut
album.
Entrada Livre
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20 Qui/Thu · 22:00 Café

Mazam

DEZEMBRO 2018

MÚSICA PARA O NATAL

21 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia
22 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

A Bela Adormecida
SINFÓNICA FORA DE SÉRIE · MÚSICA PARA O NATAL

Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música
No seu mais recente projecto de originais,
o saxofonista João Mortágua explora as
características do quarteto com piano,
juntando-se a uma emblemática secção
rítmica, em prol de um produto fresco e
apurado. Sem filtros, chora-se a mágoa da
beira-mar e ri-se face à alegria na montanha. De tudo e nada é feito este espaço.
In his latest album of original songs, saxophonist João Mortágua explores the characteristics
of the piano quartet, joining an emblematic
rhythm section for a fresh and refined product.
Without any filters he weeps the sorrow of the
seashore and laughs at the joy of the mountain.
This space consists of everything and nothing.
Entrada Livre

Baldur Brönnimann direcção musical
Rui Pereira guião e narração
Piotr Ilitch Tchaikovski A Bela Adormecida (versão reduzida)

Uma bela princesa é vítima de um feitiço terrível, mal acaba de nascer: aos 16 anos picar‑se‑á numa
roca de fiar e permanecerá adormecida durante 100 anos. O que a irá salvar, claro, é o beijo de um
príncipe aventureiro. O mais clássico dos contos de fadas, assinado por Charles Perrault, inspirou
Tchaikovski a escrever um bailado que ganhou um lugar definitivo no repertório clássico – ainda que
o próprio compositor não tenha tido oportunidade de assistir ao seu êxito internacional, que perdura
até hoje. As orquestrações brilhantes e as melodias arrebatadoras do compositor russo continuam a
emocionar e são a banda sonora perfeita para um Natal onde a fantasia é sempre bem‑vinda.
A beautiful princess is the victim of a terrible spell on the day she is born: at age 16 she will prick her finger on a
spindle of a spinning wheel and remain asleep for 100 years. What will save her, of course, is the kiss of an adventurous prince. The most classic of fairy tales, signed by Charles Perrault, inspired Tchaikovsky to write a ballet
that won a definite place in the classical repertoire - although the composer himself didn’t have the opportunity
to watch its international success, which lasts until today. The brilliant orchestrations and overwhelming melodies of the Russian composer continue to delight us and are the perfect soundtrack for Christmas, a time when
fantasy is always welcome.

21 Sex/Fri · 21:00 Café

A Bela Adormecida
ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
TRANSMISSÃO EM DIRECTO
ENTRADA LIVRE

1ª Plateia € 28 · 2ª Plateia € 25 · 3ª Plateia € 22
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS MÚSICA PARA O NATAL

MECENAS CICLO SOGRAPE
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MÚSICA PARA O NATAL

23 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

Missa em Si menor

26 Qua/Wed · 21:30 Café

“A sonoridade da
Orquestra Barroca Casa
da Música é ampla, com
um refinamento e uma
claridade sonora de
qualidade inegável.”
REVISTA MUSICAL CATALANA

Orquestra Barroca Casa da Música
Coro Casa da Música
Coro Infantil Casa da Música
Laurence Cummings direcção musical
Johann Sebastian Bach Missa em Si menor
A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música celebram o Natal com uma das maiores obras‑primas
da história da música, a monumental Missa em Si menor de Bach, pela primeira vez apresentada na
Casa da Música. Completada pelo compositor alemão no ano que antecedeu a sua morte, a obra
resume a variedade de estilos e recursos composicionais desenvolvidos por Bach, compilando
secções de música cuja escrita foi realizada ao longo de vários anos. Desde o arrebatador Kyrie inicial
ao conciliador Dona nobis pacem final, em que o coro assume o protagonismo, a obra inclui árias e
duetos, excertos para ensembles vocais e uma grande diversidade de solos instrumentais, numa
demonstração de mestria que a coloca entre marcos absolutos do catálogo de Bach como A Arte da
Fuga e O Teclado Bem Temperado.
Orquestra Barroca and Coro Casa da Música celebrate Christmas with one of the greatest masterpieces
in the history of music, Bach’s monumental Mass in B minor, presented for the first time at Casa da Música.
Completed by the German composer in the year before his death, this work summarizes the variety of styles
and compositional resources developed by Bach, compiling sections of music written over several years. From
the fascinating initial Kyrie to the conciliatory final Dona nobis pacem, in which the chorus takes center stage,
the work includes arias and duets, excerpts for vocal ensembles and a great diversity of instrumental solos, in
a demonstration of mastery that places it among absolute essentials of Bach’s catalogue like The Art of Fugue
and The Well-Tempered Clavier.

1ª Plateia € 22 · 2ª Plateia € 20 · 3ª Plateia € 18
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

Ghost Hunt

Cresceram na mesma cidade, andaram
na mesma escola e foram, praticamente,
da mesma turma. Mas nunca pertenceram à mesma “tribo”: Pedro Chau, dos The
Parkinsons, esteve mais ligado ao punk; e
Pedro Oliveira, ex-membro do Monomoy,
andou sempre mais perto do universo
indie. Hoje, já mais velhos, formam a dupla
de electrónica Ghost Hunt. A idade é
mesmo assim, desperta-nos os ouvidos
e a mente para outras influências que,
afinal, sempre estiveram ali ao nosso
alcance. Os Ghost Hunt não andam à
caça de fantasmas, nem querem assustar
ninguém, mas a música de Pedro Oliveira
e Pedro Chau podia ser a banda sonora de
uma rave numa casa assombrada.
They grew up in the same city, went to the
same school and were practically from the
same class. But they never belonged to the
same "tribe": Pedro Chau, of The Parkinsons,
was more connected to punk; Pedro Oliveira,
a former member of Monomoy, was always
closer to the indie universe. Today, older, they
are the electronic duo Ghost Hunt. Age is
funny like that, it opens our ears and minds to
other influences that, in reality, were always
within our reach, though we didn't even
noticed them. The Ghost Hunt doesn't hunt
for ghosts, nor does it want to scare anyone,
but the music of Pedro Oliveira and Pedro
Chau could be the soundtrack of a rave party
in a haunted house.
Entrada Livre
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27 Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia

27 Qui/Thu · 22:00 Café

Gilsela João e Orquestra Ocenpsiea
Filarmónica das Beiras
– Uma Noite de Natal

29 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

UHF
– 40 anos numa noite

ASSINATURAS 2019
O SEU LUGAR
NUM NOVO MUNDO
Escolha de entre 14 assinaturas disponíveis, com
descontos até 85%, e proporcione a amigos e familiares
um ano inteiro de concertos de excelência.

Gisela João é uma das maiores e mais
amadas intérpretes de música portuguesa da actualidade. Num curto
percurso, com apenas dois álbuns editados, já foi laureada com inúmeros prémios
e conquistou o respeito e o coração do
público pela ligação genuína e despida
de máscaras que estabelece com o
público. Inquieta e inconformada, Gisela
João criou o espectáculo “Uma Noite de
Natal”, onde interpreta temas do cancioneiro americano arranjados por Luís
Figueiredo. Em palco será acompanhada
por um trio de jazz – Luís Figueiredo
(piano), Bernardo Moreira (contrabaixo)
e Alexandre Frazão (bateria) – e pela
Orquestra Filarmonia das Beiras sob a
direcção de António Vassalo Lourenço.
Gisela João is one of the greatest and most
beloved singers of Portuguese music today.
In a short run, with only two albums released,
she has already been honoured with numerous awards and the respect and heart of the
public for the genuine bond, striped of masks,
she establishes with the audience. Restless
and nonconformist, Gisela João created
the show "Uma Noite de Natal", where she
performs songs from the American songbook arranged by Luís Figueiredo. On stage
she will be accompanied by a jazz trio – Luís
Figueiredo (piano), Bernardo Moreira (double
bass) and Alexandre Frazão (drums) – alongside Orquestra Filarmonia das Beiras under
the direction of António Vassalo Lourenço.
€ 35
Cartão Amigo 25%
Promotor: Sons em Trânsit

Ocenpsiea é um projecto de quatro jovens
bracarenses que explora diferentes
linguagens musicais como o jazz, o rock
e a pop. Francisco Carneiro juntou-se à
formação em 2018, permitindo a exploração de novas sonoridades que incluem
uma perspectiva mais electrónica. O
guitarrista assumiu também a função de
produtor musical da banda.
Ocenpsiea is a project of four young musicians from Braga that explores the different
musical languages of jazz, rock and pop.
Francisco Carneiro joined the group in 2018,
allowing the exploration of new sonorities in
a more electronic perspective. The guitarist
also assumed the role of music producer of
the band.
Entrada Livre

Em 1978, os UHF fundaram o movimento
comummente designado por rock português e transformaram a indústria musical
portuguesa quando a canção “Cavalos
de Corrida” passou a disputar os tops de
vendas de discos e foi (e é) chamada para
todos os palcos do país. Editada em 1980,
esta canção e outras cruzam gerações,
fenómeno que os teóricos saberão desvendar. Exactamente 1744 concertos depois
(no final de Setembro), e com quase um
milhão e meio de discos vendidos, os UHF
encerram o ano com duas produções de
grande rigor estético, convidando outros
artistas para partilhar o mesmo palco.
In 1978, UHF founded the movement commonly
known as Portuguese rock and transformed
the Portuguese music industry when the song
"Cavalos de Corrida" went on to compete in
record sales charts and was (and is) called to
every stage in the country. Released in 1980,
this song and others crossed generations, a
phenomenon that theorists are able to explain.
Exactly 1744 concerts later (at the end of
September), and with almost a million and a
half albums sold, UHF end the year with two
productions of great aesthetic rigor, inviting
other artists to share the stage with them.
1ª Plateia € 20 · 2ª Plateia € 15
Cartão Amigo 25%

Sinfónica Série Clássica
Série Descobertas
Sinfónica Fora de Série
Série Famílias
Sinfónica Temporada
Remix Ensemble
Barroca
Música Coral
Maravilhas do Novo Mundo
Integral das Sinfonias de Tchaikovski
Grandes Canções Orquestrais
Ciclo Piano Fundação EDP
Ciclo Jazz
Banda Sinfónica Portuguesa

Promotor: Aiemera

Pessoas especiais merecem presentes
especiais. Fazer com que o Natal dos seus
dure todo o ano só depende de si.

Numa das datas mais carismáticas do ano, a noite promete ser cheia de requinte e de
animação. A música ficará a cargo do Cristiana Santos Quarteto e das DJs Kombikats.
No Restaurante terá a oportunidade de saborear um menu cuidadosamente preparado e
harmonizado com garrafas em formato Magnum que tornam esta experiência única.

JANTAR & FESTA
Adultos · € 140
Crianças · € 75
Gratuito para crianças até 4 anos
20:00 · Aperitivo
20:30 · Jantar
23:30 – 01:00 · Concerto – Cristiana Santos Quarteto
01:00 – 04:00 · DJs Kombikats

Passagem
de Ano 18/19
Casa da
Música

JANTAR & FESTA
Adultos · € 105
Crianças· € 60
Gratuito para crianças até 4 anos
21:00 · Aperitivo (Bar 1)
21:30 · Jantar (Café Casa da Musica)
01:00 – 04:00 · DJs Kombikats (Restaurante Casa da Música)

MENU · Café Casa da Musica

MENU

Vol-au-vent de leitão com redução de laranja
***
Garoupa com molho de limão e aneto
***
Paleron de vitela confitada
***
Marjolaine de avelã e café

Verrine de compota de cebola com Chèvre e grissini
***
Lagostim frito em massa crocante sobre creme agridoce de manga chili
***
Robalo sobre mousseline de agrião, giroles e alcachofras salteadas
***
Lombo de novilho selado, foie gras, bolo de abóbora em molho trufado
***
Clementina, framboesa, chocolate e kumquats com creme de yuzu

Vinho da nossa seleção
Menu vegetariano disponível mediante solicitação prévia por email
Reserva de lugares em mesas de 8 a 10 pessoas
Espumante Raposeira Reserva Bruto (1 garrafa para cada 4 pessoas)

Quinta do Vallado Magnum, 2017
Kopke Magnum, 2016
Champagne Mumm Brut

CEIA
Caldo verde & mini pregos
Churros & chocolate quente
Menu vegetariano disponível mediante solicitação prévia por email
Reserva de mesa conforme aquisição dos bilhetes
Bebidas de jantar incluídas durante a festa (Champanhe, vinhos,
cervejas, águas e refrigerantes)

FESTA
€ 45
23:30 – 01:00 · Concerto Cristiana Santos Quarteto
01:00 – 04:00 · DJs Kombikats
À meia noite
1 Flute de champagne Mumm Brut e 12 uvas passas
Durante a festa
2 bebidas incluídas*
*Vodka Royalty, Gin Grennals, Rum Bacardi, Whisky Cutty Sark, Cerveja

CEIA
Caldo verde & mini pregos
Churros & chocolate quente

Info: cafe@casadamusica.com

Info: restaurante@casadamusica.com

No Café Casa da Musica, para o último jantar do ano, a proposta
é um menu especial a combinar com a ocasião.
A festa continua no Restaurante da Casa da Musica com as DJs
Kombikats, onde além de duas bebidas está incluída uma ceia.

FESTA · Restaurante Casa da Música
BEBIDAS (2 incluídas*)
*Vodka Royalty, Gin Grennals, Rum Bacardi, Whisky Cutty Sark, Cerveja

CEIA
Caldo verde & mini pregos
Churros & chocolate quente
É possível adquirir apenas o jantar (a terminar à 01:00) pelo valor
de € 70 para adultos e € 50 para crianças.

INFORMAÇÕES GERAIS
VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten
ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio
dia até ao limite de 4 por pessoa.
BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.
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
CAFÉ
Segunda a Domingo: 09:00–24:00
Dia 24: 09:30–17:00
Dia 25: Encerrado
Dia 31: 09:30–15:00
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.
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.
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
TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops

Luís Valente de Oliveira
FREE PERFORMANCES
Tickets must be obtained on day of concert
up to a limit of 4 per person
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
RESERVATIONS
Valid for 7 days. Reservations made during
7 days preceding the concert are valid until
48 hours before the concert.
GUIDED TOURS
DAILY
Portuguese 11:00/14:30/16:00
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)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
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

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

Visitas Guiadas
11:00 e 16:00
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
III – Investimentos Industriais e
Imobiliários
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

We
will be
there.
Insurance Brokerage
Employee Benefits and Health
Management
Personal Lines
Property & Casualty
Financial Lines
Affinity

Risk Consulting
Enterprise Risk Management
Risk Analysis
Loss Control
Business Continuity

Reinsurance
& Wholesale

mdsinsure.com

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA
SUPER BOCK

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros
MECENAS OUTONO EM JAZZ

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS CICLO MDS

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

