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Eu cometi o pior pecado
que se pode cometer…
Não fui feliz

JORGE LUIS BORGES

APOIO INSTITUCIONAL

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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MÚSICA DA CASA
PORTUGUESE MUSIC

EDITORIAL

A música escrita nos nossos dias por compositores portugueses está em
destaque no mês de Junho, com quatro concertos muito diversos que incluem
algumas estreias mundiais, entre as quais um concerto para piano de Clotilde
Rosa, mas também obras de Pedro Amaral, Pinho Vargas, Mário Laginha e
muitos outros. Para esta tomada de pulso ao Estado da Nação, a Casa da
Música apresenta obras para clarinete solo, quarteto de cordas, big band
e orquestra sinfónica. As outras sonoridades que preenchem a programa‑
ção passam por uma noite sinfónica de sabor polaco, uma grande sinfonia
concertante de Bernstein com o pianista Roman Rabinovich, um mergulho na
vida doméstica de Richard Strauss transfigurada numa sinfonia e um Concerto
para violino que assinala o regresso da solista Leticia Moreno, desta vez ao lado
da Orquestra Gulbenkian. Sem esquecer outras viagens pelo Novo Mundo,
tema da Casa da Música em 2019. O timbre sedutor do violoncelo estará
em destaque em mais uma edição do Prémio Suggia, que celebra o legado
da violoncelista portuense e dá a conhecer jovens promessas do instru‑
mento vindas de várias escolas artísticas europeias. O Verão está a chegar
e os concertos metropolitanos vão marcar a estação, começando já com a
Sinfónica na Arrábida que leva até fora de portas grandes sucessos do reper‑
tório sinfónico com influências do jazz e da música popular. E para assinalar o
início da estação, nada como a grande noite de São João, celebrada também
por cá com um concerto de entrada livre da Banda Sinfónica Portuguesa.
Music written by contemporary Portuguese composers is in the spotlight in June,
with four different concerts that include some world premieres, namely a piano
concerto by Clotilde Rosa, but also works by Pedro Amaral, Pinho Vargas, Mário
Laginha and many others. For this assessment of Estado da Nação, Casa da Música
presents pieces for solo clarinet, string quartet, big band and symphony orchestra.
The other sonorities that fill the programme include a symphonic evening with a
Polish "flavour", a great symphony by Bernstein with the pianist Roman Rabinovich,
an incursion through the private life of Richard Strauss transfigured into a symphony,
and a violin concerto that marks the return of the soloist Leticia Moreno, this time
alongside Orquestra Gulbenkian. And all of this among other journeys throughout the
New World, the theme of Casa da Música in 2019. The cello's seductive timbre will be
featured in another edition of Suggia Awards, which celebrates the legacy of the cellist
from Porto and presents young talented musicians from various European music
schools. Summer is coming and the metropolitan concerts will mark this season,
starting with Sinfónica na Arrábida, in which great masterpieces of the symphonic
repertoire influenced by jazz and popular music are performed outdoors. And to cele‑
brate the beginning of the season, what could be better than our São João Concert,
a free concert with Banda Sinfónica Portuguesa.
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REENCONTROS XXI

BERNSTEIN EM CONCERTO
Orquestra Sinfónica
do Porto Casa da Música
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12 QUA
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O ESTADO DA NAÇÃO
14 SEX

FREDERIC CARDOSO
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THE MISTERY OF THE BULGARIAN
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SINFONIA POLACA
Orquestra Sinfónica
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JULIUS GABRIEL
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07 SEX

08 SÁB

FADO À MESA
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ACADEMIA A PAUTA
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Orquestra Gulbenkian
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20 QUI
09 DOM

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DO
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01 Sáb/Sat + 02 Dom/Sun · Sala 2

REENCONTROS XXI
MÚSICA DE CÂMARA

Dia 1 · 16:30
António Oliveira piano
Miguel Campinho piano
José Vianna da Motta Erinnerungen, op.7
António Victorino d’Almeida Balada, op.126
George Crumb Makrokosmos IV, “Celestial Mechanics”

01 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

BERNSTEIN
EM CONCERTO
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS
CONCERTO DEDICADO À APRE! – ASSOCIAÇÃO
DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E REFORMADOS

21:00

Elsa Silva piano

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Fryderyk Chopin Ballade nº 1, op.23
Franz Liszt Après une Lecture du Dante – Fantasia quasi sonata
Armando Santiago Groupes II
Luciano Berio Sequenza IV
Miguel Azguime Déscriptions de la Matière

Dia 2 · 18:00

Joseph Swensen direcção musical
Roman Rabinovich piano
Carlos Chávez Sinfonia nº 2 (Sinfonia Índia)
Alberto Ginastera Variaciones Concertantes
Leonard Bernstein Sinfonia nº 2, “The Age of Anxiety”

PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva

Afonso Fesch violino
Frederic Cardoso clarinete
Fernando Costa violoncelo
Carlos Lopes piano
João Pedro Oliveira Iris
Olivier Messiaen Quatuor pour la fin du temps

Paulo Barros piano

21:00

A dedicação dos jovens músicos ao longo da formação tem reflexos
em toda a sua vida profissional. O resultado ouve‑se na música, no
ensino e na partilha de experiências que dá forma a carreiras diversi‑
ficadas e de sucesso. Ao longo de dois dias, vários recitais promovem
reencontros artísticos entre antigos alunos da Escola Superior de
Música e das Artes do Espectáculo, reafirmando a grande qualidade
dos músicos formados na Rua da Alegria desde 1985.
The dedication that young musicians demonstrate during their educa‑
tion reflects throughout their professional life. The result can be heard in
their music, their education and in the sharing of experiences that shape
different and successful careers. In two days, several recitals promote
artistic reunions between former students of Escola Superior de Música
e das Artes do Espectáculo, reaffirming the great quality of the musicians
trained at Rua da Alegria since 1985.

€ 10 por concerto
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Jovem 15%
Sénior 15%

O longo poema The Age of Anxiety, de W. H. Auden, segue o percurso de quatro estra‑
nhos que se conhecem num bar nova-iorquino, no tempo da Segunda Guerra Mundial, e
que passam a noite a reflectir sobre as suas vidas e a própria condição humana. Sob a sua
inspiração, Bernstein escreveu uma sinfonia para piano e orquestra na qual o pianista é um
protagonista quase autobiográfico em busca do significado e da fé. Roman Rabinovich,
pianista israelita e vencedor do Concurso Arthur Rubinstein, estreia-se ao lado da Orquestra
Sinfónica para apresentar esta obra emblemática de Bernstein. Num programa americano
dirigido por Joseph Swensen, um dos mais destacados e premiados maestros dos Estados
Unidos, evoca-se também as sonoridades identitárias de dois países latino-americanos:
Carlos Chávez utiliza melodias de tribos nativas do Norte do México, enquanto Ginastera
procurar retratar a atmosfera argentina com elementos temáticos e rítmicos originais.   
W. H. Auden’s poem The Age of Anxiety follows the path of four strangers who meet in a New
York bar during World War II and spend the evening reflecting on their lives and their own human
condition. Inspired by this text, Bernstein wrote a symphony for piano and orchestra in which the
pianist is a sort of autobiographical protagonist in search of meaning and faith. Roman Rabinovich,
an Israeli pianist winner of the Arthur Rubinstein Competition, performs with Orquestra Sinfónica
for the first time ever to present this emblematic work by Bernstein. In an American programme
conducted by Joseph Swensen, one of the most distinguished and award-winning conductors of
the United States, the sound identities of two Latin American countries are also evoked: Carlos
Chávez uses melodies from native tribes of Northern Mexico while Ginastera seeks to portray the
Argentinian atmosphere with new thematic and rhythmic elements.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS CICLO MDS
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02 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MINI MOZART

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

O ESTADO DA NAÇÃO

O ESTADO DA NAÇÃO
04-12 Jun

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 acor‑
deão 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
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL

A personalidade da Casa da Música é fortemente marcada por dois desígnios,
duas apostas constantemente renovadas: a música do nosso tempo e os
criadores portugueses. São já mais de cem as obras encomendadas a cerca
de meia centena de compositores nacionais – números que crescem ano
após ano. O ciclo O Estado da Nação investe não só nas estreias, mas também
na reinterpretação da música contemporânea, promovendo uma mostra de
compositores portugueses actuais de grande prestígio. Inicia-se pela primeira
vez com um recital a solo, pelo clarinetista Frederic Cardoso, em que todas as
obras apresentadas são estreias mundiais e cruzam a sonoridade do instru‑
mento com a electrónica. As estreias estão presentes também nos concer‑
tos da Orquestra Sinfónica e da Orquestra Jazz de Matosinhos, enquanto o
Quarteto de Cordas de Matosinhos apresenta três quartetos que marcam a
produção portuguesa contemporânea para este formato.
The personality of Casa da Música is strongly marked by two aims that are constantly
renewed: the music of our time and the Portuguese creators. We have commissioned
more than a hundred works from roughly fifty national composers – and these
numbers grow year after year. O Estado da Nação invests not only in new pieces but
also in reinterpretations of contemporary music, promoting a showcase of contem‑
porary Portuguese composers of great repute. For the first time, the series begins
with a solo clarinet recital, by Frederic Cardoso, in which all the pieces presented
are world premieres and intersect the sound of this instrument with electronics.
Orquestra Sinfónica and Orquestra Jazz de Matosinhos will also premiere new works,
while Quarteto de Cordas de Matosinhos presents three important quartets in the
Portuguese contemporary production for this format.
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04 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

FREDERIC CARDOSO
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Frederic Cardoso clarinete
Ana Santos voz
Luís Neto da Costa Texturas de sombra, para clarinete baixo e electrónica
Bernardo Lima Ékleipsis, para clarinete em Mi bemol solo
Rúben Borges Limen, para clarinete baixo e electrónica
Carlos Brito Dias Pranto, para clarinete baixo e voz
André Rodrigues Lux et Umbra II, para clarinete baixo e electrónica
Rodrigo Cardoso Sobre o Contorno, para clarinete baixo, electrónica e imagem (estreia mundial)
João Ferreira Stereochromatic, para clarinete e banda magnética
(todas as obras em estreia mundial)
“Diálogo a Preto e Branco” é um recital que reúne a versatilidade artística do clarinetista Frederic
Cardoso e a criação musical de um conjunto de jovens compositores portugueses. O clarinetista
tem tido um papel activo na divulgação da nova música portuguesa, sendo dedicatário de obras
de André Rodrigues, Antero Ávila, Filipe Lopes, Igor C. Silva, João Ferreira e João Pedro Coimbra. É
professor e director pedagógico do Conservatório de Música de Paredes.
“Diálogo a Preto e Branco” (“Dialogue in Black and White”) is a recital that brings together the artistic versatil‑
ity of Frederic Cardoso and the musical creation of a group of young Portuguese composers. The clarinetist
has played an active role in the dissemination of new Portuguese music, being the dedicatee of pieces by
André Rodrigues, Antero Ávila, Filipe Lopes, Igor C. Silva, João Ferreira and João Pedro Coimbra. He is a
professor and the pedagogical director of Conservatório de Música de Paredes.

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

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

O ESTADO DA NAÇÃO
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“Tamila Kharambura brilhou
com uma sobriedade imensa,
se é que isso é possível.”

O ESTADO DA NAÇÃO

08 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

PORTUGAL HOJE
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

(PÚBLICO)

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Pedro Neves direcção musical
Tamila Kharambura violino
Jonathan Ayerst piano
Pedro Amaral Scherzi
(encomenda Casa da Música e Câmara Municipal de Matosinhos)
António Pinho Vargas Concerto para violino e orquestra
Clotilde Rosa Concerto para piano e orquestra
(estreia mundial)
17:15 Cibermúsica
Mesa redonda com os compositores Pedro Amaral e António Pinho Vargas
moderada por António Jorge Pacheco
Todos os anos O Estado da Nação apresenta a música mais estimulante feita em Portugal, reunindo
compositores de várias gerações e contando com a associação habitual do prestigiado maestro
português Pedro Neves. Desta vez o programa é dedicado a três compositores consagrados e conta
com solistas que têm desenvolvido uma carreira notável em Portugal. Tamila Kharambura é a intér‑
prete de eleição do Concerto para violino de Pinho Vargas, tendo colaborado activamente na revisão
da parte solista desta obra estreada em 2016. Anamorphoses de Pedro Amaral foi vencedora do
Primeiro Prémio por unanimidade do Júri no Conservatório Superior de Paris e é agora apresentada
numa nova versão. De Clotilde Rosa, pioneira e referência das vanguardas nacionais, será estreado o
Concerto para piano.
Every year the O Estado da Nação series presents the most stimulating music made in Portugal, bringing
together composers from different generations and always relying on the collaboration of the prestigious
Portuguese conductor Pedro Neves. This year the programme is dedicated to three established composers
and features soloists who have built a remarkable career in Portugal. Tamila Kharambura is the performer of
choice of Pinho Vargas’ Violin Concerto and played an important role in the revision of the solo part of this piece,
which premiered in 2016. The jury of the Paris Superior Conservatoire unanimously awarded the First Prize to
Pedro Amaral’s Anamorphoses, which will now be presented in a new version. Clotilde Rosa was a pioneer and a
reference in the Portuguese avant-gardes, and the audience of Casa da Música will have the privilege of hearing
the premiere of her Concerto for piano.

1ª Plateia € 16,90 · 2ª Plateia € 15,05 · 3ª Plateia € 13,15
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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11 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

QUARTETO
DE CORDAS
DE MATOSINHOS
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

António Pinho Vargas Monodia – quasi un requiem
António Chagas Rosa Quarteto de cordas nº 1
Nuno Côrte-Real Monumentum
Três figuras incontornáveis da composição contemporânea portuguesa dominam este
programa do Quarteto de Cordas de Matosinhos. A ressonância é a ideia central de
Monodia, obra de Pinho Vargas que reflecte sobre a extinção do som e da própria vida.
António Chagas Rosa cita no seu único quarteto de cordas o célebre tema da Arte da Fuga
de Bach, enquanto Nuno Côrte-Real dedica a sua obra à memória de Philippe Hirschhorn,
um dos maiores violinistas do século XX.
Three unquestionable figures of contemporary Portuguese composition dominate this program of
Quarteto de Cordas de Matosinhos. The resonance is the central idea of Monodia, a piece by Pinho
Vargas that reflects on the extinction of sound and life itself. António Chagas Rosa cites the famous
theme of Bach’s Art of fugue in his only string quartet, while Nuno Côrte-Real dedicates his work to
the memory of Philippe Hirschhorn, one of the greatest violinists of the twentieth century.

€ 9,40
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

APOIO

O ESTADO DA NAÇÃO
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O ESTADO DA NAÇÃO

12 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

ORQUESTRA JAZZ
DE MATOSINHOS
ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS
Carlos Azevedo direcção musical
Paulo Perfeito Oliver’s Suggestion
Telmo Marques Sprouts
Mário Laginha Matosinhos
Carlos Guedes Sweet Drama
Pedro Moreira Melusine*
Zé Eduardo À bolina*
* Encomenda Casa da Música, Câmara Municipal de Matosinhos e APDL
A Orquestra Jazz de Matosinhos associa-se novamente ao ciclo O Estado da Nação, apre‑
sentando uma das suas áreas de especialidade: o repertório português para big band. O
programa combina música de vários compositores que se afirmaram pelos cruzamentos
de influências, entre o jazz e a clássica. À oportunidade para ouvir peças escritas espe‑
cialmente para a OJM em anos recentes (algumas das quais encomendadas pela Casa da
Música, a Câmara Municipal de Matosinhos e a APDL) junta-se a estreia absoluta de novas
encomendas a compositores e pianistas bem conhecidos no panorama do jazz nacional.
Orquestra Jazz de Matosinhos will collaborate once again with the O Estado da Nação series, in
one of its areas of expertise: the Portuguese repertoire for big band. The programme combines
various composers who affirm their musical identities by intersecting various influences, from
jazz to classical music. This will be an opportunity to listen to pieces specially written for the OJM
in recent years (some of them commissioned by Casa da Música, the Municipality of Matosinhos
and APDL) and new works commissioned to composers and pianists who are well-known in the
Portuguese jazz scene.

1ª Plateia € 15,95 · 2ª Plateia € 14,10 · 3ª Plateia € 12,20
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%

APOIO
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04 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia

05 Qua/Wed · 21:30 Café

05 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

THE MISTERY OF THE BULGARIAN
VOICES COM LISA GERRARD

06 Qui/Thu · 21:00 Sala Suggia

MR. GALLINI

ACADEMIA DE MÚSICA
DE COSTA CABRAL

CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DO PORTO

SUPER BOCK UNLOCK

CONCERTO ESCOLAR

Considerado um dos mais prestigiados colectivos de música do
mundo, The Mystery of the Bulgarian Voices apresenta-se pela
primeira vez em Portugal na digressão mundial do seu último disco,
BooCheeMish (2018). Aclamado pela crítica internacional, o álbum
funde o folclore búlgaro, os cânticos tradicionais e os instrumentos
de cordas e percussão. O palco é partilhado com a icónica Lisa
Gerrard (Dead Can Dance) e o notável beatboxer Skiller.
Regarded as one of the most prestigious music groups in the world,
The Mystery of the Bulgarian Voices performs in Portugal for the first
time within the world tour of its last album, BooCheeMish (2018). Highly
acclaimed by international critics, the album combines Bulgarian folklore,
traditional chants and string and percussion instruments. The group
shares the stage with the iconic Lisa Gerrard (Dead Can Dance) and the
notable beatboxer Skiller.
1ª Plateia € 37,53 · 2ª Plateia € 32,85
Cartão Amigo 25%
Promotor: Lemon Ibéria

Hélder Tavares direcção musical
Orquestra de Sopros e Percussão do Secundário
Stephen Melillo Godspeed
Percy Aldridge Grainger Colonial Song
Frank Ticheli Blue Shades
Derek Bourgeois Serenade, op.22c
Orquestra Sinfónica
Antonín Dvořák Danças eslavas nº 1 e nº 8
Arturo Márquez Danzón nº 2
Orquestra Sinfónica e Coro Infantil
Martin Neill e Ruth Kenward
(arr. Daniel Martinho) Musical “Zany Zoo”

CONCERTO DE FINAL DE ANO LECTIVO

Apontado como um dos nomes mais promissores da nova música
nacional, Mr. Gallini pode ser descrito como várias pessoas numa
só. Dotado de uma imaginação irrequieta, cativa com um psych
harmonioso próprio de quem não quer perder a inocência e a fres‑
cura no processo de crescimento, apresentando-se aqui para mais
um momento repleto de energia centrado em Lovely Demos (2018).
Appointed as one of today's most promising names in Portuguese music,
Mr. Gallini can be described as several people in one. His restless imagi‑
nation captivates the audience with a harmonious psych that is typical of
someone who refuses to lose his innocence and freshness in the growth
process, performing another energy-filled moment centered on Lovely
Demos (2018).
Entrada Livre

Orquestra Sinfónica e Coro do CMP
Fernando Marinho direcção musical
Rodrigo Allen Pinho percussão
Duarte Soares piano
Liliana Coelho soprano
Luísa Barriga soprano
Margarida Reis meio-soprano
Hermes Luaces Anatomias del Remolino*
Ludwig van Beethoven Concerto para piano nº 5, op.73,
“Imperador”
Antonio Vivaldi Gloria, RV 589
* estreia nacional

O concerto de encerramento do ano lectivo da AMCC traz à Sala
Suggia o trabalho de diferentes formações, da orquestra de sopros
e percussão à orquestra sinfónica, culminando na junção desta
última com o coro infantil. Em ambiente festivo, os jovens músicos
são desafiados a interpretar um programa exigente e espirituoso.

O final do ano lectivo do Conservatório de Música do Porto é
assinalado com um dos expoentes do repertório pianístico de
Beethoven e uma obra contemporânea para multipercussão,
orquestra e coro do espanhol Hermes Luaces. O concerto encerra
com uma das obras favoritas para coro de Vivaldi.

The concert that marks the end of the school year of Academia de
Música de Costa Cabral brings to Sala Suggia the work carried out
throughout the year by different ensembles: the wind and percussion
orchestra, the symphony orchestra, and a combined performance of the
latter with the children's choir. In a joyful atmosphere, young musicians
are challenged to perform a demanding and witty programme.

The end of the school year of Conservatório de Música do Porto is
celebrated with one of the pinnacles of Beethoven's piano repertoire and
a contemporary piece for multi percussion, orchestra and choir by the
Spanish Hermes Luaces. The concert ends with one of the favorite works
for choir by vivaldi.

€ 10
Cartão Amigo 25%

€8
Cartão Amigo 25%
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Música para os
ouvidos de todos

06 Qui/Thu · 22:00 Café

JULIUS GABRIEL

07 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

SUPER BOCK UNLOCK

A Casa da Música, em parceria
com a Widex Centros Auditivos,
pioneira na integração de pessoas com deficiência auditiva,
tem instalado na Sala Suggia o
sistema de infravermelhos e na
Sala 2 o sistema de anel de indução magnético da Widex. Com
este novo serviço, disponível a
partir de Abril, qualquer espectador com dificuldades auditivas
pode beneficiar de melhores
condições de escuta.

No seu primeiro álbum a solo, Dream Dream
Beam Beam, o saxofonista alemão Julius
Gabriel organiza as suas influências musi‑
cais de forma a criar um mantra fluido de
padrões circulares, overtones e erupções
de free jazz, que pode ser compreendido
como síntese possível de uma longa tradi‑
ção jazzística intersectada por imaginativas
intrusões de drones e noise. As composi‑
ções improvisadas de Julius Gabriel soam
como excêntricas partículas de pó que
dançam numa luz crepuscular, em câmara
lenta, até ao fim dos tempos.

NIF 507 636 295
+Info

In his first solo album, Dream Dream Beam
Beam, the German saxophonist Julius Gabriel
organizes his musical influences in order to
create a fluid mantra of circular patterns,
overtones and free jazz eruptions, which can
be understood as a possible synthesis of a
long jazz tradition intersected by imaginative
intrusions of drones and noise. Julius Gabriel's
improvisations sound like eccentric particles of
dust that dance in the twilight, in slow motion, till
the end of time.
Entrada Livre

11
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS
INSTITUIÇÕES CULTURAIS COM ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA

RS IVA
1103

X

507636295

X

info.casadamusica.com/widex

Com Diogo Aranha, António Laranjeira e
Inês Vasconcellos
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 portu‑
guesa 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.
€ 39,50 (inclui jantar)
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09 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

ERA OUTRA VEZ UMA VEZ…
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

09 Dom/Sun · 15:30 Sala 2

13 Qui/Thu · 22:00 Café

12 Qua/Wed · 21:30 Café

GHOST HUNT

VITÓRIA WILKENS TRIO

SUPER BOCK UNLOCK

SUPER BOCK UNLOCK

Pedro Chau e Pedro Oliveira, as faces de Ghost Hunt, apresen‑
tam-nos uma sonoridade repetitiva e hipnótica, marcada por
caixas-de-ritmos e sequenciadores, em que a sobreposição de
camadas de sintetizadores, linhas de baixo circundantes e guitar‑
ras que cortam o ar resulta num tecido musical denso e encanta‑
tório. É um som instrumental com muitos estilos lá dentro. Rock
electrónico alemão dos anos 70, pós-punk dos 80, encontros de
rock e música de dança dos 90 e revitalização electro-rock do
novo milénio. É tudo isso e nada disso.

Depois de estudar jazz em Coimbra, Vitória Wilkens tem-se
dedicado ao canto e à performance musical em diversos projectos
artísticos, sempre conectada com as suas raízes. O trio que traz
ao Café surgiu através da cumplicidade e ligação entre a jovem
cantora, o guitarrista Emanuel Tiepo e o contrabaixista Gonçalo
Naia, guiando-nos numa viagem aos primórdios do jazz.

CONCURSO DE MÚSICA DE CÂMARA DA
ESCOLA PROFISSIONAL ARTÍSTICA DO
ALTO MINHO – ARTEAM
O Concurso de Música de Câmara da Escola Profissional Artística
do Alto Minho (ARTEAM) de 2019 é destinado a todos os alunos
dos cursos de Instrumentista de Cordas e de Sopros e Percussão.
Tem como objectivo a valorização da música de câmara como
projecto artístico emergente, com valência na promoção de
competências de empreendedorismo nos jovens instrumentistas,
propiciando um palco de experiências performativas de elevada
exigência técnica e musical.
The Chamber Music Competition of Escola Profissional Artística do Alto
Minho (ARTEAM) of 2019 is designed for all students of String, Wind and
Percussion Instruments. Its goal is to value chamber music as an emerg‑
ing artistic project while promoting the entrepreneurial spirit of the young
musicians through performative experiences with an extraordinary
technical and musical standard.
Entrada Livre

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
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 12 anos
**Cartão Amigo 25%

Pedro Chau and Pedro Oliveira, the faces of Ghost Hunt, present us a
repetitive and hypnotic sound marked by rhythm boxes and sequenc‑
ers, in which the overlapping layers of synthesizers, the surrounding
bass lines and the guitars that cut through the air result in a dense and
enchanting music. It's an instrumental sound with many genres inside.
German electronic rock from the 70's, 80's post-punk, 90's rock and
dance music meets the electro-rock revitalization of the new millennium.
It's all of this and none of this.
Entrada Livre

After studying jazz in Coimbra, Vitória Wilkens began singing and
performing in various artistic projects, always connected to her roots.
The trio that she brings to Café Casa da Música emerged from the
complicity and connection between the young singer, the guitarist
Emanuel Tiepo and the bass player Gonçalo Naia, who guide us on a
journey to the early days of jazz.
Entrada Livre
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14 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

SINFONIA
DOMÉSTICA

16 Dom/Sun · 10:00, 11:30 e 16:00 Sala 2

ANIKIBEBÉ

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA
CONCERTO ROTARY DISTRITO 1970 - END POLIO NOW

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 29, em Lá maior, K.201
Richard Strauss Sinfonia Doméstica

Ana Bento e Bruno Pinto direcção artística
e interpretação
Artur Carvalho, Clementina Carvalho,
Gastão Carvalho, Jasmim Pinto e Olívia
Pinto interpretação
Gira Sol Azul co-produção

Os mitos, as lendas, os grandes heróis e as figuras da literatura foram um terreno fértil
para a obra de diversos compositores. Mas não terá a vida familiar quotidiana tantas ou
mais peripécias que a de um herói grego? A Sinfonia Doméstica retrata musicalmente 24
horas da família Strauss, em seis andamentos encadeados que pintam as personagens e
várias dessas cenas quotidianas. À procura do seu lugar no mundo estava o jovem Mozart
quando escreveu a Sinfonia nº 29, uma obra leve e luminosa integrada no estilo galante, e
uma das últimas que o compositor escreveu em Salzburgo, nas vésperas de tentar a sua
sorte em Viena.

Num estúdio de cinema, o ritmo e a história
de Aniki-Bobó conduzem ao Porto dos
anos 40 e à liberdade do faz-de-conta.
Recriando lengalengas, com novas
canções, brinca-se aos polícias e ladrões.
No recreio, sob as estrelas, no comboio ou
no rio, podendo tudo ser, todos são meni‑
nos D’ouro.

Myths, legends, great heroes and figures of literature were a fertile ground for various composers.
But doesn’t everyday family life endure as many – or even more – mishaps as a Greek hero? The
Domestic Symphony portrays 24 hours in the Strauss family with six movements that describe the
characters and several of these everyday scenes. In search of his place in the world was the young
Mozart when he wrote his Symphony No. 29, a light and luminous piece in the gallant style, and one
of the last that the composer wrote in Salzburg, before travelling to Vienna to try his luck.

In a film studio, the pace and story of AnikiBobó take us on a journey to Porto in the 1940s
and to the freedom of make-believe; recreating
rigmaroles, new songs, and playing cops and
robbers. At recess, under the stars, on the train
or in the river, kids can be whatever they want.

Baldur Brönnimann direcção musical

PRIMEIROS CONCERTOS
Destinados a famílias com crianças dos 3 meses aos 6 anos de idade,
estes espectáculos revisitam os vários géneros musicais através de
histórias encenadas e linguagens acessíveis que contribuem para
a construção das primeiras bases da compreensão e expressão
musicais
€ 9,40 criança+adulto**
€ 7,05 segundo acompanhante com mais de 6 anos
**Cartão Amigo 25%

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 CICLO MDS
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16 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

NA CASA
DE STRAUSS
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS
SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical
Concerto comentado por Gabriela Canavilhas
Richard Strauss Sinfonia Doméstica
Como seria um dia da vida da família Strauss? Depois de Uma Vida de Herói, o
compositor dá mais um passo na transformação da sua biografia em música.
Em seis andamentos, descreve a dinâmica do seu quotidiano, apresentando
inicialmente os três protagonistas desta família: o Pai (o próprio Richard
Strauss), a Mãe (a mulher de Strauss) e o Bebé (o filho do casal). Com os
comentários de Gabriela Canavillhas desvendamos o dia-a-dia de um dos
grandes compositores da história da música.
What would a day in the Strauss family be like? After A Hero’s Life, the composer took
one more step in the transformation of his biography into music. In six movements he
describes the dynamics of his daily life, beginning with the three protagonists of his
family: the Father (Richard Strauss himself), the Mother (Strauss’ wife) and the Baby
(their son). With the comments of Gabriela Canavillhas we discover the daily life of one
of the great composers in the history of music.

16 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DE BARCELOS
CONCERTO ESCOLAR

O Conservatório de Música de Barcelos
assinala o final do ano lectivo num concerto
que inclui cerca de 300 alunos. O projecto
conta com a participação das princi‑
pais classes de conjunto do CMB, das
orquestras (sinfónica, sopros, cordas) aos
diversos coros. O CMB incute altos padrões
de qualidade através do ensino, assumindo
ainda a responsabilidade de reforçar e
expandir o papel da música na sociedade.
Conservatório de Música de Barcelos cele‑
brates the end of the school year in a concert
with approximately 300 students. The project
includes the main classes of the CMB, from the
orchestras (symphonic, woodwind, string) to
the various choirs. The CMB instils high quality
standards through teaching, taking on the
responsibility of strengthening and expanding
the role of music in society.
€ 10
Cartão Amigo 25%

18 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

DUO JOST COSTA
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Yseult Jost piano
Domingos Costa piano
Eugen d’Albert Walzer, op.6
Maurice Ravel La Valse
Paulo Bastos Sou já do que fui
(estreia mundial)
Steve Reich Clapping music
Darius Milhaud Cinema fantasie: Le bœuf
sur le toit, op.58
A valsa vienense é um dos “prazeres
inúteis” do Velho Mundo. Eugene d’Albert
traça nas suas Valsas op.6 um quadro
romântico e sentimental de uma esfera
aristocrática e mundana. La Valse de Ravel,
por sua vez, antecipa o fim do Velho Mundo,
numa Europa que celebra os prazeres da
vida face ao abismo da Primeira Guerra
Mundial. Completando 100 anos em 2019,
a fantasia Le bœuf sur le toit de Darius
Milhaud utiliza temas do Novo Mundo que
o compositor conheceu na sua estadia no
Brasil. Steve Reich foi aluno Milhaud e mais
tarde estuda no Gana a música tradicional
para percussão, desenvolvendo uma nova
estética rítmica que se manifesta em obras
como Clapping Music. Este recital de piano
a quatro mãos inclui uma reflexão de Paulo
Bastos sobre a identidade de um composi‑
tor face ao Novo Mundo.
The Viennese waltz is one of the “useless pleas‑
ures” of the Old World. In his Walzer, op.6 Eugene
d’Albert draws a romantic and sentimental
picture of a worldly and aristocratic sphere.
Ravel’s La Valse, in turn, anticipates the end of
the Old World in a Europe that celebrates life’s
pleasures in the aftermath of the First World War.
Completing 100 years in 2019, Darius Milhaud’s
Le bœuf sur le toit uses New World themes that
the composer discovered during his stay in
Brazil. Steve Reich was a student of Milhaud and
later studied traditional music for percussion
in Ghana, developing a new rhythmic aesthetic
that is evident in pieces like Clapping Music. This
piano four hands recital includes a reflection
by Paulo Bastos on the identity of a composer
faced with the New World.

€ 12
Cartão Continente: na compra de um bilhete
para adulto, oferta de duas entradas para
menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

PATROCINADOR SINFÓNICA
AO DOMINGO CONTINENTE

€ 9,40
Cartão Amigo 80%
Cartão BPI 20%
Jovem 15%
Sénior 15%
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18 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

CONSERVATÓRIO
DE MÚSICA DO
VALE DO SOUSA
CONCERTO ESCOLAR

O projecto pareSeres da terra, que ocupa
um lugar de destaque no Conservatório do
Vale do Sousa, é dedicado à música tradi‑
cional/popular portuguesa, devolvendo-lhe
a dignidade de outrora e apelando à cons‑
ciência de todos para a necessidade da
sua preservação e revitalização. A edição
deste ano homenageia um autor icónico do
Porto e uma figura incontornável da música
nacional, Rui Veloso. No concerto partici‑
pam as mais diversas formações da escola
de Lousada – da Orquestra de Cordas à
Classe de Improvisação, do Coro de Pais
à Orquestra de Sopros, sem esquecer os
coros juvenis.
The pareSeres da terra project, which holds a
prominent place in Conservatório do Vale do
Sousa, is dedicated to Portuguese traditional /
popular music in an effort to restore its dignity
and bring awareness to its preservation and
revitalization. This year's edition honors an
iconic author from Porto and an essential
name in Portuguese music, Rui Veloso. The
most diverse formations of this school of
Lousada will participate in this concert: the
String Orchestra, the Improvisation Class, the
Parent's Choir, the Wind Orchestra, and the
children's choirs.
€6

19 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

O REGRESSO DA
GULBENKIAN

19 Qua/Wed · 21:30 Café

CAVE STORY
SUPER BOCK UNLOCK

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE

ORQUESTRA GULBENKIAN
Lorenzo Viotti direcção musical
Leticia Moreno violino
Sergei Prokofieff Concerto para violino e orquestra nº 2
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 5
Sob a direcção de Lorenzo Viotti, um dos mais promissores jovens maestros da
actualidade, a Orquestra Gulbenkian apresenta um programa dedicado a dois
nomes maiores na história da música russa. O Concerto para violino nº 2, uma
das últimas encomendas feitas a Sergei Prokofieff antes do seu regresso defi‑
nitivo à União Soviética, será interpretado pela emocionante e versátil violinista
espanhola Leticia Moreno, que cativa o público e a crítica com o seu carisma
natural e virtuosismo. Na segunda parte a orquestra interpreta a monumental
Sinfonia nº 5 de Piotr Ilitch Tchaikovski, obra que viria a tornar-se uma das suas
criações mais populares.
Under the direction of Lorenzo Viotti, one of today’s most promising young conduc‑
tors, Orquestra Gulbenkian presents a programme dedicated to two major names
in the history of Russian music. The exciting and versatile Spanish guitarist Leticia
Moreno, who captivates both the audience and the critics with her natural charisma
and virtuosity, will perform violin Concerto No. 2, one of the last commissions made
to Sergei Prokofiev before his definitive return to the Soviet Union. In the second part
of the concert the orchestra performs the monumental Symphony No. 5 of Piotr Ilitch
Tchaikovsky, a piece that would become one of his most popular creations.

1ª Plateia € 24,40 · 2ª Plateia € 22,55 · 3ª Plateia € 20,65
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%

Cave Story é um projecto das Caldas da
Rainha, terra mitológica onde acontece tudo
e nada ao mesmo tempo. Formada em 2013,
a banda lançou um conjunto de demos que
chamou a atenção de promotores e festivais
nacionais e estrangeiros. Já com dois discos
lançados, Cave Story denomina-se, e bem,
uma “banda de rock profissional”.
Cave Story is a project from Caldas da Rainha,
the mythical land where everything and nothing
happens. Formed in 2013, the band released
a set of demos that caught the attention of
national and international promoters and festi‑
vals. Already with two albums released, Cave
Story define themselves – and rightfully so – as
a "professional rock band".
Entrada Livre
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20 Qui/Thu · 22:00 Café

PIGBALL

22 Sáb/Sat · 22:00
Praceta Exterior Norte do ArrábidaShopping, Gaia

ARRÁBIDA
SINFÓNICA

SUPER BOCK UNLOCK

PigBall é um duo composto por Mário Ayres
(guitarra, bateria e voz) e Cláudio Miranda
(voz, harmónica e cigar box), que se cruza‑
ram quase acidentalmente no final de 2016
e, desde então, têm pisado inúmeros palcos
para tocar temas de amor, crime, ódio,
desgraça, desespero, luxúria, vício e alegria.
PigBall is a duo comprised by Mário Ayres
(guitar, drums and vocals) and Cláudio Miranda
(vocals, harmonica and cigar box), who met
almost accidentally at the end of 2016 and have
since stepped on countless stages to perform
songs about love, crime, hatred, doom, despair,
lust, addiction, and joy.
Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Martin André direcção musical
George Gershwin Cuban Overture
Darius Milhaud O boi no telhado
Dmitri Chostakovitch Suite de Jazz nº 2
O jazz na visão de alguns dos mais reputados compositores clássicos vai
proporcionar uma noite bem animada. Dos ritmos exóticos e dançantes da
Abertura Cubana de Gershwin aos grandes sucessos da música popular
brasileira na rapsódia O boi no telhado de Milhaud, passando pela versão bem
extrovertida de Chostakovitch e o seu olhar divertido e distante sobre o jazz
norte-americano, esta é uma grande homenagem a um dos géneros mais
variados e contagiantes do universo musical.
Jazz through the eyes of some of the most renowned classical composers will defi‑
nitely provide a lively evening. From the exotic dance rhythms of Gershwin’s Cuban
Overture to the great hits of Brazilian popular music in the rhapsody O boi no telhado
by Milhaud, and the very outgoing version of Shostakovich and his amused and distant
look on American jazz, this is a great tribute to one of the most varied and contagious
genres of the musical universe.
Entrada Livre

CO-PRODUÇÃO

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

JUNHO 2019

38

23 Dom/Sun · 22:00 Sala Suggia

CONCERTO
DE S. JOÃO

23 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
SERVIÇO EDUCATIVO

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
Francisco Ferreira direcção musical
Rubén Simeó trompete
Bruno Estima e Paulo Neto formadores
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 iniciá‑
tica 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 intro‑
ductory journey through French culture, with
etiquette classes and gourmet music tasting.

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

Aldo Rafael Forte Dance Suite on Spanish and Latin Rhythms
Alfred Reed Concerto para trompete
Alfred Reed Sinfonia nº 4
José Silva Marques Panorama Lusíada
Na noite mais longa do ano, a diversão contagia toda a cidade: alhos-porros
e ramos de cidreira, vasos de manjericos a perfumar as ruas, bailaricos com
música popular até às tantas, cascatas sanjoaninas a enfeitar os bairros
mais tradicionais e o cheiro a sardinhas assadas em cada esquina. Também
tradicional se tornou o Concerto de São João da Casa da Música com a Banda
Sinfónica Portuguesa, que se faz acompanhar de um solista de alto nível, o
trompetista espanhol Rubén Simeó, e apresenta um programa muito apelativo.
On the longest night of the year, the fun spreads throughout the city: leeks and lemon
balm branches, pots of basilica aromatizing the streets, dances with popular music until
the small hours, cascatas sanjoaninas embellishing the more traditional neighbour‑
hoods and the smell of grilled sardines on every corner. The Concerto de São João by
Banda Sinfónica Portuguesa as also become a tradition at Casa da Música, with a festive
programme appropriate to this popular festivity so dear to the people of Porto.
Entrada Livre

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%

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

24 Seg/Mon · 19:30 Sala Suggia

CONSERVATÓRIO DE
MÚSICA DE PAREDES
CONCERTO ESCOLAR

O projecto Notas em Nós assinala o desfe‑
cho do ano lectivo do Conservatório de
Música de Paredes. Um concerto destinado
às famílias que valorizam a importância
da música na educação das crianças. A 5ª
edição tem como elementos fundamentais
a contemporaneidade e a diversidade,
evocando memórias, lembranças, cheiros,
imagens e sonhos.
Conservatório de Música de Paredes cele‑
brates the end of the school year with the
Notas em Nós project. A concert aimed at
families who value the importance of music in
the upbringing of children. The fundamental
elements of this 5th edition are contemporane‑
ity and diversity, and evoke memories, smells,
images and dreams.
€8
Cartão Amigo 25%
Promotor: Associação Cultural José Guilherme Pacheco
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25 Ter/Tue · 21:30 Café

RED BULL MUSIC APRESENTA
ATLAS UNFOLDED (5 EPISÓDIOS)

28 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

SINFONIA
POLACA

SINFÓNICA SÉRIE CLÁSSICA
INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Stefan Blunier direcção musical
Stanisław Moniuszko Abertura de Halka
Mieczysław Karłowicz Stanislaw e Anna de Oswiecim
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 3, “Polaca”
Atlas Unfolded é a documentação visual da viagem em cinco
partes de Branko até à Cidade do Cabo, Nova Iorque, São Paulo,
Amesterdão e Lisboa. Durante este período trabalhou com alguns
dos seus novos artistas favoritos, absorvendo simultaneamente a
inspiração de cada cidade.
Atlas Unfolded is the visual documentation of Branko's five-part trip to
Cape Town, New York, São Paulo, Amsterdam and Lisbon. During this
period he worked with some of his new favorite artists while absorbing
the inspiration of each city.
Entrada Livre

O carácter polaco paira sobre o programa deste concerto dirigido pelo
prestigiado maestro suíço Stefan Blunier, uma presença assídua à frente das
principais orquestras e teatros de ópera do mundo. Amores trágicos bem
adequados ao gosto romântico dão o tom para as duas obras de compositores
emblemáticos da Polónia. Se Moniuszko é o pai da ópera polaca, Halka é o seu
feito mais significativo. Já Karłowicz dedicou-se especialmente ao poema
sinfónico, criando exemplares pós-wagnerianos de cores exuberantes. Uma
das grandes referências de Karłowicz era Tchaikovski. A sua Sinfonia nº 3
ganhou o epíteto de “Polaca” por terminar em apoteose com uma polonaise,
uma dança originalmente polaca mas também extremamente popular na
Rússia czarista, onde era usada como símbolo do seu poderio militar.
The Polish character hovers over the programme of this concert led by the prestigious
Swiss conductor Stefan Blunier, a frequent guest of the world’s leading orchestras and
opera houses. Tragic love stories well suited to the romantic taste set the tone for the
works of two emblematic Polish composers. If Moniuszko is the father of Polish opera,
Halka is his most significant achievement. Karłowicz, in turn, devoted his time to the
creation of symphonic poems with exuberant colors in a post-Wagnerian style. One
of the great references of Karłowicz was Tchaikovsky. His Symphony No. 3 earned
the nickname of “Polish” by ending in apotheosis with a polonaise, a Polish dance
extremely popular in tsarist Russia, where it was used as a symbol of its military power.

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%

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

SUGGIA
29 Jun – 06 Jul

O extraordinário legado da violoncelista portuense Guilhermina Suggia tem
sido a inspiração para um ciclo especial que dá a conhecer a música deste
instrumento luxuriante. Com frequência bienal, o Prémio Suggia é uma opor‑
tunidade para assistir a um conjunto de recitais de grande nível e de concertos
com orquestra por jovens promessas chegadas ao Porto de várias escolas
artísticas europeias. Pelo meio, o grande violoncelista Marc Coppey apre‑
senta-se num recital ao fim da tarde que ficará na memória. O encerramento
desta homenagem a uma figura ímpar da música portuguesa é feito pelos mais
novos, na sempre concorrida Maratona de Violoncelistas.
The extraordinary legacy of the Portuguese cellist Guilhermina Suggia is the inspira‑
tion for a special cycle featuring music written for this luxuriant instrument. Every two
years, Prémio Suggia gives the audience of Casa da Música an opportunity to attend a
series of high-level recitals and orchestra concerts by talented young musicians that
come to Porto from several European music schools. Meanwhile, the great cellist Marc
Coppey presents a late afternoon recital that will undoubtedly remain in our memory.
The young musicians who participate in the always-crowded Cellists Marathon will be
in charge of closing this tribute to an unparalleled figure of Portuguese music.
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6º PRÉMIO INTERNACIONAL
SUGGIA/CASA DA MÚSICA

SUGGIA

29 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

ORQUESTRA ENERGIA
FUNDAÇÃO EDP

ENTRADA LIVRE

05 Jul Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

CONCERTO DOS FINALISTAS
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA

The 5th edition of the Suggia/Casa da Música Award gathers once again many talented young
cellists representing some of the most prestigious Conservatories and Music Schools in Europe.
The candidates perform a recital to compete for a place in the finals with Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música.

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

CO-PRODUÇÃO

02 Jul Ter/Tue · 19:30 Sala 2

MARC COPPEY
Marc Coppey violoncelo
Obras de Bach, Dutilleux e Kodály

06 Sáb/Sat · 10:00 Vários Espaços

MARATONA DE
VIOLONCELISTAS
MARATONA DE CONCERTOS DE VIOLONCELO
COM ALUNOS DE ESCOLAS VOCACIONAIS

CONCERTO ESCOLAR

A Pauta apresenta dois concertos num só
espectáculo, protagonizada por alunos das
classes de violoncelo e violino. O repertó‑
rio vai do período barroco ao século XX.
Com uma filosofia pedagógica inspirada
no método Suzuki, a Academia A Pauta
tem-se afirmado ao longo dos seus 22 anos
de existência como uma referência no
ensino nacional de instrumentos de cordas.

PROVAS DE RECITAL

A 5ª edição do Prémio Internacional Suggia/Casa da Música volta a reunir promessas do
violoncelo em representação dos mais prestigiados Conservatórios e Escolas Superiores
de Música da Europa. Os candidatos apresentam-se em recital para disputar um lugar na
final com a Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.

ACADEMIA A PAUTA

CONCERTO PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO

29 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2
30 Dom/Sun · 15:00 Sala 2

Pedro Neves direcção musical

30 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

José Eduardo Gomes direcção musical
Orquestra Energia de Amarante,
Orquestra Energia de Mirandela
e Orquestra Energia de Murça
interpretação
Ao longo do ano lectivo, mais de 150
crianças e jovens de Amarante, Mirandela
e Murça deram continuidade a um projecto
que pela música promove a inclusão social
e o sucesso escolar. Esta é a grande festa
de uma orquestra que, criando horizontes,
obedece ao rigor artístico. Já com um
repertório extenso, partilha agora novas
peças escritas por compositores associa‑
dos à Casa da Música.
Throughout this school year, more than 150
children and young people from Amarante,
Mirandela and Murça carried out a project
that promotes social inclusion and academic
achievement through music. This is the great
celebration of an orchestra that creates new
horizons with artistic rigor. With an already
extensive repertoire, the orchestra now shares
new works written by composers associated
with Casa da Música.
OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6
anos) que cruzam a música com outras linguagens de palco
€ 7,05 · € 4,70 < 18 anos

A Pauta presents two concerts in a single
performance, carried out by students of the
cello and violin classes. The repertoire extends
from the Baroque period to the twentieth
century. After 22 years of existence and with
a teaching philosophy inspired by the Suzuki
method, the Academia A Pauta has estab‑
lished itself as a reference in the teaching of
string instruments.
€ 12
Cartão Amigo 25%
Promotor: Associação Academia Música Método Suzuki

18 Ter · 19:30

BARÃO DE VILAR
PROVA DE VINHOS

A Barão de Vilar, Vinhos, S.A. é uma empresa jovem com ligações a
uma linhagem familiar – van Zeller – que conta 14 gerações ininter‑
ruptas dedicadas ao comércio e produção de vinhos. Inicialmente
uma empresa produtora de vinho do Porto, alargou a actividade
à produção de vinhos Douro DOC em 2008 e tem visto os seus
vinhos reconhecidos nacional e internacionalmente com a atribui‑
ção de inúmeros prémios.
€ 30 (inclui jantar depois da prova)

23 Dom · 20:00

JANTAR DE S. JOÃO
Celebre o S. João com um jantar buffet no Restaurante. A deco‑
ração temática e o menu tradicional dão o mote para começar da
melhor maneira a noite mais longa do ano, que continua na Sala
Suggia com a Banda Sinfónica Portuguesa e termina na praça da
Casa da Música ao som “lusopop” do DJ Rodrigo Affreixo.
€ 35

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

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

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.

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.

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.

VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças
até aos 12 anos desde que acompanhadas
por um adulto com bilhete)

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.

VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

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
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 11:00/16:00
English 11:00/16:00
€ 10 per person (free entry to children up
to age 12, when accompanied by an adult
with ticket)
BOOKED VISITS (GROUPS)
Over 15 people at pre‑arranged times
BOOKING
+ 351 220 120 210
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
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
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon
OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

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

