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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



Os tons exuberantes do Barroco pintam o mês de Novembro. O conceito do festi-
val mais antigo da Casa da Música é simples: no centro está a chamada “música 
antiga”, não só do período Barroco mas também de épocas que consideramos 
adjacentes e que poderão ir do século XV ao XVIII, apresentada quase sempre 
como se pensa que seria interpretada no seu tempo; mas depois temos o outro 
lado, os reflexos da música antiga nas composições de outras épocas, incluindo  
os dias de hoje. Neste sentido, a grande obra coral-sinfónica apresentada este  
ano é uma obra romântica, a oratória Paulus de Mendelssohn, mas trata-se  
de música que nunca teria existido sem as grandes oratórias de Händel ou Bach, 
esses sim em pleno período Barroco. Do mesmo modo, embora ouvir a Arte  
da Fuga de Bach seja sempre uma experiência intensa, o que dizer de um arranjo  
do compositor Johannes Schöllhorn que lhe dá sonoridades contemporâneas 
sem perder de vista a grande profundidade da partitura original? Neste caso 
vamos poder ouvir a Orquestra Barroca e o Remix Ensemble no mesmo palco, 
intercalando as suas interpretações da mesma obra-prima. No formato de 
câmara, convidados especiais apresentam música que nasceu das viagens para 
outros mundos no tempo dos Descobrimentos. O festival À Volta do Barroco 
começa já no dia 2 e é apresentado com mais pormenor nas páginas seguintes.
Para lá do festival, prossegue o Ciclo de Piano com a jovem mas já aclamada 
pianista Beatrice Rana a interpretar Chopin e Stravinski. A Orquestra Sinfónica 
retoma a Integral das Sinfonias de Tchaikovski mas antes ainda regressa ao tema 
da temporada, o Novo Mundo, com aquelas que são provavelmente as partituras 
mais célebres de George Gershwin (Porgy and Bess e Um Americano em Paris)  
e de Samuel Barber (Adagio para cordas). No final da residência de Jörg Widmann, 
e também a encerrar o ciclo de Grandes Canções Orquestrais que marcou  
a temporada de 2019, merece referência a estreia portuguesa do seu recente  
ciclo de canções pelo barítono Thomas E. Bauer.
A Orquestra Jazz de Matosinhos propõe uma visita a um compositor marcante  
da história do jazz, George Russell, num concerto especial que conta com  
convidados de peso: João Paulo Esteves da Silva e Andy Sheppard. O jazz está 
presente também nos concertos de Al Di Meola e Mark Guiliana, e outras músicas 
chegam nas vozes bem conhecidas de Adriana Calcanhotto, Cuca Roseta  
e David Fonseca, ou nas propostas do Misty Fest.

The lavish tones of the Baroque period paint the month of November. The 
concept of the oldest festival of Casa da Música is simple: it revolves around 
“early music”, not only from the Baroque period but also from adjacent eras, 
ranging from the 15th to the 18th centuries, almost always presented as  
we believe it was presented in its time; but then we have the other side, the  
reflections of early music in compositions from other eras, including today. 
With this in mind, the great choral-symphonic work presented this year  
is a romantic piece, Mendelssohn’s oratory Paulus, but it would never have 
existed without the great oratories of Handel or Bach, all from the Baroque 
period. Similarly, while listening to Bach’s Art of Fugue is always an intense 
experience, how would we characterize the experience of listening to an 
arrangement by composer Johannes Schöllhorn that gives the piece  
a contemporary sound without losing sight of the great depth of the original 
score? In this case we will listen to Orquestra Barroca and Remix Ensemble  
on the same stage, interspersing their own interpretations of the same  
masterpiece. In the chamber music form, special guests will present pieces 
that resulted from journeys to other worlds during the age of the Discoveries. 
The Around the Baroque festival starts on the 2nd of November and is 
presented in more detail in the following pages.
Apart from the festival, the Piano Series continues with the young and 
acclaimed pianist Beatrice Rana playing Chopin and Stravinsky. Orquestra 
Sinfónica takes over Tchaikovsky’s Complete Symphonies but returns to 
the theme of this season, the New World, with probably the most celebrated 
scores by George Gershwin (Porgy and Bess and An American in Paris) and 
Samuel Barber (Adagio for strings).
At the end of Jörg Widmann's residency, and also closing the series of Great 
Orchestral Songs that marked the 2019 season, the Portuguese premiere of 
his recent song cycle by baritone Thomas E. Bauer deserves mention. 
Orquestra Jazz de Matosinhos revisits a remarkable jazz composer, George 
Russell, in a special concert with very special guests: João Paulo Esteves  
da Silva and Andy Sheppard. Jazz is also present in the performances of  
Al Di Meola and Mark Guiliana, and other genres will also be heard in the well-
known voices of Adriana Calcanhotto, Cuca Roseta, David Fonseca, and  
in every proposal of Misty Fest.
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01 SEX ALEPH GUITAR QUARTET

02-17 NOV À VOLTA DO BARROCO

02 SÁB A ORATÓRIA DE MENDELSSOHN
Orquestra Sinfónica &  
Coro Casa da Música

02 SÁB MICK HARVEY PLAYS  
SERGE GAINSBOURG

03 DOM SELVA SINFÓNICA
Serviço Educativo

03 DOM DIÁSPORA
Sete Lágrimas

04 SEG TERESA SALGUEIRO “#ALEGRIA”
Misty Fest

04 SEG MARK GUILIANA “BEAT MUSIC”
Outono em Jazz

05 TER DE UM GOSTO ESTRANGEIRO
Sofia Diniz e Fernando Miguel Jalôto 

05 TER NITIN SAWHNEY
Misty Fest

06 QUA AL DI MEOLA

06 QUA OS BARDO
Entrada Livre

06 QUA LAFAWNDAH
Fórum do Futuro

07 QUI MARIA MENDES
Misty Fest

07 QUI DUO INEVITÁVEL
Entrada Livre

08 SEX MOZART E BEETHOVEN
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

10 DOM MUSA
Serviço Educativo

10 DOM A ARTE DA FUGA
Remix Ensemble &  
Orquestra Barroca Casa da Música

12 TER VIRTUOSISMO IMPOSSÍVEL
Remix Ensemble &  
Orquestra Barroca Casa da Música

13 QUA BEATRICE RANA
Ciclo Piano Fundação EDP

13 QUA JOÃO CANEDO
Entrada Livre

14 QUI HRISTO GOLEMINOV 
& MIGUEL MEIRINHOS
Entrada Livre

15 SEX FADO À MESA
Maura Airez e Francisco Moreira 

16 SÁB TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
Serviço Educativo

16 SÁB ACABA A SOPA!
Serviço Educativo

16 SÁB CORAÇÃO ARDENTE
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

17 DOM BRINCAR COM MOZART
Serviço Educativo

17 DOM POLIFONIA INTEMPORAL
Coro Casa da Música

17 DOM KYLE EASTWOOD
Misty Fest

18 SEG MARIA GADÚ “PELLE”
Misty Fest

19 TER HENRIQUE FRAGA

19 TER ADRIANA CALCANHOTTO 
“MARGEM”

20 QUA LITTLE FRIEND
Entrada Livre

21 QUI JOÃO SÓ “SÓ 10 ANOS”

21 QUI THE SMOKESTACKERS
Entrada Livre

22 SEX UM AMERICANO EM PARIS
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

23 SÁB PERCUSSÃO TRADICIONAL 
PORTUGUESA
Serviço Educativo 

23 SÁB VOSSA NOSSA

24 DOM GRILIS EM PARIS
Serviço Educativo 

24 DOM GERSHWIN COMENTADO
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

25 SEG EDUARDO GUERRERO “GUERRERO”

26 TER TRIO À LA JOIE

26 TER CUCA ROSETA
Concerto Solidário Vida Norte

27 QUA DAVID FONSECA 
“RADIO GEMINI  _CLOSER”

27 QUA CHICO DANIEL
Entrada Livre

28 QUI JOÃO MORTÁGUA 
& DIOGO ALEXANDRE
Entrada Livre

29 SEX A QUINTA DE TCHAIKOVSKI
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música

30 DOM ORQUESTRA JAZZ DE MATOSINHOS 
“JAZZ IN THE SPACE AGE”
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01 Sex/Fri · 21:00 Sala 2

ALEPH GUITAR QUARTET

Andrés Hernández Alba 
Tillmann Reinbeck 
Wolfgang Sehringer 
Christian Wernicke 

Jörg Mainka nova obra
Peter Jakober triften 
Joan Riera Robusté Pieza para 4 guitarras (y espacio) 
Georg Friedrich Haas Quartett für 4 Gitarren
Jaime Reis (Fluxus, Vortex - Schubkraft) 
Nicolaus A. Huber Der entkommene Orpheus 

Fundado há 25 anos, o Aleph Guitar Quartet tem-se 
dedicado a apresentar e fazer expandir a linguagem 
musical e as técnicas instrumentais dos séculos  
XX e XXI, criando repertório que abre novos caminhos  
à guitarra clássica. O quarteto é presença regular  
em festivais internacionais como MaerzMusik 
(Alemanha), Guitar Foundation of America (EUA), 
Styrian Autumn (Áustria) ou Warsaw Autumn (Polónia), 
entre muitos outros.
Founded 25 years ago, the Aleph Guitar Quartet showcases 
and expands the musical language and instrumental  
techniques of the 20th and 21st centuries, creating a reper-
toire that opens up new horizons for the classical guitar.  
The quartet is a frequent guest of international festivals 
such as MaerzMusik (Germany), Guitar Foundation  
of America (USA), Styrian Autumn (Austria) or Warsaw 
Autumn (Poland), among many others.

€ 10 
-
Cartão Amigo 80%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15% 
Sénior 15% 

À VOLTA  
DO BARROCO

02-17 Nov

É com uma grande obra coral-sinfónica que abre a 15ª edição do festival  
À Volta do Barroco. Não é por acaso que a escolha recai sobre o romântico 
Mendelssohn: além de se tratar de uma oratória que nos lembra as grandes 
referências deste género criadas pelos compositores barrocos, foi precisa-
mente Mendelssohn o primeiro grande revivalista de Bach. O fascínio por  
Bach manifesta-se também num programa que dá a descobrir uma nova  
visão sobre a genial Arte da Fuga, nas interpretações contrastantes da 
Orquestra Barroca e do Remix Ensemble. Quem não pode deixar de celebrar  
o grande mestre do Barroco alemão é a Orquestra Barroca, que toca  
o Concerto Brandeburguês nº 3 num programa aberto a várias geografias.  
Já o Coro mergulha no período de ouro da polifonia portuguesa, encerrando 
um festival que percorre os novos e os velhos mundos com as colaborações  
do agrupamento Sete Lágrimas e do duo Sofia Diniz e Fernando Miguel Jalôto.
The 15th edition of the Around the Baroque festival begins with a great choral-sym-
phonic piece. It is no coincidence that the choice falls on the romantic Mendelssohn: 
in addition to reminding us of other great oratories created by Baroque composers, 
Mendelssohn was Bach’s first great revivalist. The fascination with Bach is also mani-
fested in a programme that reveals a new insight into the brilliant Art of Fugue, in  
the contrasting performances of Orquestra Barroca and Remix Ensemble. Evidently  
our Orquestra Barroca had to honour the great master of German Baroque music,  
and therefore presents the Brandenburg Concerto No. 3 in a programme open to vari-
ous geographies. Coro Casa da Música plunges into the golden period of Portuguese 
polyphony, closing a festival that runs across the new and the old worlds with the collab-
oration of the group Sete Lágrimas and the duo Sofia Diniz and Fernando Miguel Jalôto.

12
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02 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

A ORATÓRIA DE 
MENDELSSOHN

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
Olari Elts direcção musical 
Susana Gaspar soprano
Joaquim Koehler alto
Mati Turi tenor
Johannes Weisser barítono

Felix Mendelssohn Paulus (oratória para coro, orquestra e solistas)

São Paulo, que de feroz perseguidor de Cristãos se transforma numa das personalidades mais  
influentes do Cristianismo, é a figura central da grande oratória Paulus de Mendelssohn. Conhecido 
entusiasta da música dos mestres barrocos, o genial compositor alemão manteve como referência  
as oratórias monumentais de Bach e Händel, sem no entanto as emular. Este é um emocionante  
relato da vida de Saulo de Tarso desde o tempo dos primeiros martírios, incluindo o milagre da conver-
são a caminho de Damasco e uma vida entregue à pregação. E se os escritos de Paulo formam uma 
parte importante da Bíblia e são ainda hoje um dos pilares fundamentais da fé cristã, a música  
de Mendelssohn é, também ela, um marco na história da música. Uma obra que combina profundidade  
e clareza, com belíssimos corais que enquadram a tensão dramática entregue a um quarteto de  
solistas de renome internacional.
St. Paul, a fierce persecutor of Christians who became one of the most influential personalities of Christianity, 
is the central figure of Mendelssohn’s great oratory Paulus. A well-known enthusiast of the music written by 
the baroque masters, the brilliant German composer used the monumental oratories of Bach and Handel as 
a reference, without emulating them. This is an exciting account of the life of Saul of Tarsus since the time of 
the first martyrs, including the miracle of conversion on the road to Damascus and a life devoted to preaching. 
And if Paul’s writings are an important part of the Bible and one of the fundamental pillars of the Christian faith, 
Mendelssohn’s music is also a milestone in the history of music. A work that combines depth and clarity, with 
beautiful chorales that frame the dramatic tension entrusted to a quartet of internationally renowned soloists.

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

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS MÚSICA CORAL

14 NOVEMBRO 2019 À VOLTA DO BARROCO
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02 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

MICK HARVEY PLAYS  
SERGE GAINSBOURG

03 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

SELVA SINFÓNICA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

Companheiro de sempre de Nick Cave (The Birthday Party  
e The Bad Seeds), o multi-instrumentista australiano Mick Harvey 
vem a Portugal apresentar temas de Serge Gainsbourg que  
traduziu para inglês e registou nos álbuns Delirium Tremens (2016) 
e Intoxicated Women (2017). Concluído um projecto de homena-
gem ao músico francês que o ocupou ao longo de duas décadas, 
Harvey vem agora dar-nos a provar os frutos. 
Nick Cave’s faithful companion (The Birthday Party and The Bad Seeds), 
Australian multi-instrumentalist Mick Harvey comes to Portugal  
to present songs by Serge Gainsbourg that he translated into English 
and recorded on the albums Delirium Tremens (2016) and Intoxicated 
Women (2017). This is the result of his tribute to the French musician,  
a project to which he devoted over two decades of his life.

€ 23 
-
Cartão Amigo 25%
 
Promotor: Eventos Imediatos

Joana Araújo e Tiago Oliveira formadores

Para primeira viagem de bebés, um safari parece desfasado, mas 
este é um safari musical numa selva sinfónica. Estão prometidas 
muitas peripécias. Vamos conhecer bicholodias de todas as espé-
cies e feitios e aprender músicas e canções sobre animais, tanto 
nossas como de compositores eruditos. Uma verdadeira aventura!
A safari may seem strange for a baby’s first trip, but this is a musical 
safari in a symphonic jungle. Many adventures await. We will get to know 
animelodies of all kinds and shapes and learn songs about animals, some 
by classical composers and some written by us. A true adventure!

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

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**
€ 7,50 segundo acompanhante com mais de 12 anos
-
**Cartão Amigo 25%

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

16 NOVEMBRO 2019

APOIO INSTITUCIONAL



04 Seg/Mon · 21:30 Sala 2

MARK GUILIANA  
“BEAT MUSIC”

OUTONO EM JAZZ

03 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

DIÁSPORA
04 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

TERESA SALGUEIRO  
“#ALEGRIA”

MISTY FEST

SETE LÁGRIMAS
Filipe Faria voz
Sérgio Peixoto voz
Pedro Castro flautas e oboé barroco
Sofia Diniz viola da gamba
Tiago Matias guitarra barroca, guitarra romântica e tiorba 
Rui Silva percussão histórica

Com a expansão portuguesa do século XV inicia-se um período de aculturação e miscigenação que muda a confi-
guração do nosso ADN colectivo para sempre. O projecto Diáspora mergulha nos géneros e formas musicais  
dos cinco continentes de ontem e de hoje, arriscando novas fórmulas interpretativas de repertórios populares  
e eruditos. Do século XVI ao XX, do vilancico ibérico ao fado, dos vilancicos negros ao chorinho brasileiro, 
passando pelas mornas africanas e pelas canções tradicionais de Timor, Macau, Índia ou Brasil, esta é uma verti-
gem experimental pelas ideias de viagem, caminho, peregrinação, terra, água, saudade e pelo que ficou hoje  
depois de todos os ontens.
The expansion of the Portuguese empire in the fifteenth century gave way to a period of acculturation and miscegenation 
that changed our collective DNA forever. The Diáspora project immerses itself in the musical genres and forms of the five 
continents of yesterday and today, risking new ways of interpreting popular and erudite repertoires. From the 16th to the 20th 
centuries, from the Iberian vilancico to fado, from the black vilancicos to the Brazilian chorinho, through the African mornas 
and the traditional songs of Timor, Macau, India or Brazil, this is an experimental vertigo through the ideas of journey, path, 
pilgrimage, land, water, saudade, and what remains today, after so many yesterdays.

1ª Plateia € 14,10 · 2ª Plateia € 12,20 · 3ª Plateia € 10,35
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Sénior 15% 

José Peixoto guitarra
Fábio Palma acordeão
Óscar Torres contrabaixo
Rui Lobato bateria, percussão e guitarra

Após ter sido, ao longo de duas décadas, 
e nas palavras de Pedro Ayres Magalhães, 
“a maior inspiração da música dos 
Madredeus”, Teresa Salgueiro iniciou há 12 
anos uma carreira a solo que está agora a 
celebrar em formato de digressão mundial, 
sob o título “#alegria”. O concerto reflecte 
justamente o percurso da cantora durante 
todo este período, assentando em temas 
que, além de ilustrarem a sua capacidade 
interpretativa única e a qualidade dos 
músicos que escolheu para a acompanha-
rem, transmitem uma visão do mundo que 
empodera o ser humano como agente  
de mudança face aos desafios do presente  
e às ameaças do futuro.
After being, over the course of two decades, 
and in the words of Pedro Ayres Magalhães, 
“the greatest inspiration of Madredeus’ music”, 
Teresa Salgueiro began a solo career 12 years 
ago that she is now celebrating in her world tour 
“#alegria”. The concert reflects the singer’s 
career throughout this period, based on songs 
that not only illustrate her unique interpretative 
ability and the quality of the musicians she  
has chosen to accompany her, but also convey  
a vision of the world that empowers the human 
being as an agent of change in the face of  
the challenges of the present and the threats  
of the future.

1ª Plateia € 40 · 2ª Plateia € 30 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor:Uguru

Mark Guiliana bateria e electrónica
Chris Morrissey baixo eléctrico 
Samuel Crowe teclados e sintetizadores 
Nicholas Semrad teclados e sintetizadores

A sofisticação rítmica, o impulso criativo  
e a identidade sonora catapultaram Mark 
Guiliana para o reconhecimento como 
um dos principais bateristas do mundo. 
Admirado e requisitado num espectro  
que se estende do jazz ao rock sem esque-
cer a música electrónica, tem estado na 
vanguarda dos bateristas, sendo responsá-
vel pela criação de “um novo vernáculo”  
no seu instrumento. Em “Beat Music”  
os grooves rígidos e as fusões sintético-
-orgânicas combinam-se com atmosferas 
e vocalizações cinematográficas, tudo 
impulsionado pela ingenuidade sonora e 
pelo virtuosismo percussivo de Guiliana.  
O site All About Jazz chama-lhe’ “um poeta 
beat de outro mundo”. 
Rhythmic sophistication, creative drive and 
sound identity enabled Mark Guiliana to be 
recognized as one of the world’s leading drum-
mers. Admired and sought after in a spectrum 
that extends from jazz to rock and electronic 
music, he has been at the forefront of drum-
mers and is responsible for creating a “new 
vernacular” for his instrument. In “Beat Music” 
the rigid grooves and synthetic-organic fusions 
are combined with cinematic atmospheres 
and vocalizations, all driven by Guiliana’s sound 
naiveté and percussive virtuosity. The site  
All About Jazz calls him “a beat poet from 
another world’’.

Lugares sentados € 20 · De pé € 18 
-
Cartão Amigo 25%

18 NOVEMBRO 2019 À VOLTA DO BARROCO
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05 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

DE UM GOSTO 
ESTRANGEIRO

Sofia Diniz viola da gamba
Fernando Miguel Jalôto cravo

Obras de Marin Marais, François Couperin e Jean-Philippe Rameau

Uma bela suite de Marin Marais dá o título a este recital centrado em grandes 
nomes do Barroco francês e inspirado no exótico e nos mundos distantes.  
A Suite d’un Goût Étranger inclui peças como “L’Amériquaine” e títulos céle-
bres como “La Reveuse” e “Le Badinage”. Em palco, dois grandes especialistas 
portugueses em música antiga que tocam frequentemente ao lado de impor-
tantes agrupamentos europeus.
A beautiful suite by Marin Marais gives the title to this recital centered on the great 
names of the French Baroque and inspired by exotic and distant worlds. The Suite 
d’un Goût Étranger includes pieces such as “L’Amériquaine” and famous titles such  
as “La Reveuse” and “Le Badinage”. On stage we will have two great Portuguese 
specialists in ancient music who often play alongside important European ensembles.

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

05 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

NITIN SAWHNEY
MISTY FEST

Custa a crer que o álbum Beyond Skin, um clássico da modernidade britânica e um dos mais acla-
mados encontros entre a música indiana e a electrónica, já tenha sido editado há 20 anos, talvez por 
nunca ter caído no esquecimento e continuar ainda hoje a ser uma referência. Nitin Sawhney, o homem 
que lhe deu origem, condecorado pela coroa britânica como notável compositor que é e distinguido 
com regularidade pela crítica, revisita entre nós a sua obra-prima.
It is hard to believe that the album Beyond Skin, a classic of British modern music and one of the most acclaimed 
encounters between Indian music and electronic music, was released 20 years ago. Perhaps because it  
never fell into oblivion and is still today an important reference. Nitin Sawhney, its creator, honoured by the 
British crown as a notable composer and frequently acclaimed by the critics, revisits his masterpiece.

€ 30
-
Cartão Amigo 25%

Promotor:Uguru
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06 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

AL DI MEOLA
06 Qua/Wed · 21:30 Café

OS BARDO
SUPER BOCK UNLOCK

06 Qua/Wed · 22:00 Sala 2

LAFAWNDAH
FORUM DO FUTURO

07 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

MARIA MENDES
MISTY FEST

07 Qui/Thu · 22:00 Café

DUO INEVITÁVEL
SUPER BOCK UNLOCK

Al Di Meola guitarra
Kemuel Roig piano
Fausto Beccalossi acordeão

Qualquer concerto de Al Di Meola é um 
acontecimento, ou não fosse ele um dos 
mais virtuosos guitarristas de jazz contem-
porâneos e o mais premiado pela Guitar 
Player Magazine. Neste regresso à Casa  
da Música, o “mago” norte-americano inter-
preta temas do seu último álbum, Opus,  
e outros de referências que sempre admi-
rou, como Piazzola ou Beatles. 
Any Al Di Meola concert is an event. He is one  
of the most virtuous contemporary jazz guitar-
ists and the most awarded by Guitar Player 
Magazine. The American “magician” returns to 
Casa da Música to present his last album, Opus, 
and also songs from other artists he has always 
admired, such as Piazzola or The Beatles.

€ 35
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Incubadora d’Artes

Carlos Magano, guitarrista, e Gisela Silva, 
violoncelista e cantora, formam Os Bardo, 
que classificam como “um duo improvável”. 
Juntos, interpretam canções de que todos 
se lembram e que todos cantam, arranja-
das com uma “originalidade descompli-
cada” que reflecte as histórias de ambos  
os músicos.
Guitar player Carlos Magano and cellist and 
singer Gisela Silva are Os Bardo, which they clas-
sify as “an unlikely duo”. Together, they perform 
songs that everyone remembers and sings, 
arranged with an “uncomplicated originality” 
that reflects the backgrounds of both musicians.

Entrada Livre

Conhecida pela sua música de dança ritual, 
com influências de Nina Simone, Grace 
Jones, Missy Elliott ou Kate Bush, Lafawndah 
estreia-se na Casa da Música pela mão do 
Fórum do Futuro. E é, de facto, futurista a 
forma como aborda a pop e a electrónica, 
num percurso de polímata que conta já 
inúmeras e importantes colaborações artís-
ticas. O seu primeiro álbum, Ancestor Boy, 
lançado este ano, está repleto de sentimento 
e ideias que anunciam uma artista sem  
limites de alcance, guiada por uma liberdade 
de tom, um sentido surrealista do espaço  
e uma manipulação segura da tensão formal 
e psicológica. 
Known for her ritual dance music, influenced  
by Nina Simone, Grace Jones, Missy Elliott  
or Kate Bush, Lafawndah performs at Casa da 
Música for the first time by the hands of Fórum 
do Futuro. And it is indeed futuristic the way  
she approaches pop and electronics, in a poly-
math path that already includes many impor-
tant artistic collaborations. Her first album, 
Ancestor Boy, released this year, is filled with 
sentiments and ideas that herald a boundless 
artist, guided by a freedom of tone, a surrealis-
tic sense of space and a safe manipulation of 
formal and psychological tension.

Entrada Livre mediante levantamento de bilhete (máximo de 2 por 
pessoa) a partir das 09:30 do próprio dia

Promotor: Porto. 

Maria Mendes voz
Karel Boehlee piano e sintetizadores
Jasper Somsen contrabaixo
Jasper Van Hulten bateria e percussão

A compatibilidade entre o jazz e o fado é 
bem entendida por Maria Mendes, cantora 
portuense que se prepara para lançar  
o seu terceiro álbum, produzido pelo norte-
-americano John Beasley e com a partici-
pação da Metropole Orkest, detentora  
de três Grammys. Para este concerto, 
Maria Mendes criou um repertório especial 
que reúne clássicos de Amália, entre 
temas de Carlos Paredes, Mariza e Mafalda 
Arnauth, e ainda três originais de sua 
autoria e um fado que lhe foi oferecido por 
Hermeto Pascoal.
The compatibility between jazz and fado is well 
understood by Maria Mendes, a singer from 
Porto who is about to release her third album, 
produced by the American John Beasley, with 
the collaboration of the Metropole Orkest, 
holder of three Grammys. For this concert, 
Maria Mendes prepared a special repertoire 
that includes timeless Amália Rodrigues 
classics, songs by Carlos Paredes, Mariza and 
Mafalda Arnauth, three originals songs written 
by her and one fado that Hermeto Pascoal 
offered her.

€ 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru 

Gileno Santana e Henrique Neto unem 
trompete e guitarra numa busca pelo que 
a música instrumental brasileira tem de 
melhor: ritmo, melodia e harmonia. Ambos 
reconhecidos internacionalmente, produ-
zem um som único onde notas ora intensas 
ora suaves se fundem em tons líricos de 
beleza rara, construindo um discurso iden-
titário a partir de um mergulho a fundo nas 
tradições musicais do Brasil.
Gileno Santana and Henrique Neto combine 
the trumpet and the guitar in a search for  
the best that Brazilian instrumental music has 
to offer: rhythm, melody and harmony. Both 
internationally praised, they produce a unique 
sound where intense and sometimes soft  
notes merge into lyrical tones of rare beauty, 
creating their identity from a deep dive into  
the musical traditions of Brazil.

Entrada Livre

Subcsreva a newsletter  
Casa da Música?
Ao subscrever a nossa 
newsletter, terá acesso 

prioritário à actualização 
da nossa agenda e acesso a 

campanhas especiais.

https://info.casadamusica.com/newsletter-casa-da-musica
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08 Sex/Fri · 21:30 Sala Suggia

MOZART E 
BEETHOVEN

CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Leopold Hager direcção musical 
Simona Saturova soprano

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia nº 35, “Haffner”
Wolfgang Amadeus Mozart Exsultate Jubilate
Ludwig van Beethoven Sinfonia nº 1

Leopold Hager é um lendário maestro austríaco e também o Maestro Emérito da Orquestra Sinfónica 
Casa da Música, à qual regressa para dirigir repertório da sua especialidade: o Classicismo vienense. 
São duas obras contrastantes de Mozart que abrem o concerto. Primeiro, o brilho e a fogosidade de 
uma sinfonia dos seus primeiros anos em Viena, a Sinfonia “Haffner”, que termina com a transforma-
ção de um célebre número cómico da ópera O Rapto do Serralho num virtuoso andamento orquestral. 
Depois, o claro-escuro de um moteto escrito para o grande castrato Venanzio Rauzzini – Exsultate 
Jubilate transmite com genialidade a dramaturgia do texto religioso, alternando melodias inspiradas 
com coloraturas virtuosas que serão aqui interpretadas pela aclamada soprano Simona Saturova.  
O programa termina com a Primeira Sinfonia de Beethoven, a mais clássica das nove e aquela em que 
o compositor mais claramente se afirma como herdeiro do Classicismo, embora deixando já sobres-
sair alguns traços da sua linguagem revolucionária.
Leopold Hager is a legendary Austrian conductor and also Maestro Emeritus of Orquestra Sinfónica Casa da 
Música, to which he returns to conduct a repertoire he specialized in: Viennese Classicism. The concert  
begins with two contrasting works of Mozart. First, the brilliance and fervor of a symphony he wrote during his 
early years in Vienna, the “Haffner” Symphony, which ends with the transformation of a famous comic part  
of the opera The Abduction from the Seraglio into a virtuous orchestral performance. Then, the chiaroscuro  
of a motet written for the great castrato Venanzio Rauzzini – Exsultate Jubilate brilliantly conveys the drama-
turgy of the religious text, alternating inspired melodies with virtuous coloraturas that will be performed  
by the Israeli soprano Chen Reiss. The programme ends with Beethoven’s First Symphony, the most classic  
of the nine, and the one in which the composer most clearly asserts himself as a successor of Classicism,  
though evidencing some traces of his revolutionary language.

10 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MUSA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

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

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

Ana Bento e Bruno Pinto formadores

A vida e a obra de Sophia de Mello Breyner 
inspiram este convite a descobrir a música 
que todos trazemos dentro de nós. Como 
uma folha em branco dirige as palavras  
ao poema, jogamos o som das coisas para 
aprendermos a nadar no mar do silêncio. 
Musa é a Sophia, é cada um de nós e são 
todas as coisas que nos invadem o corpo: 
os campos verdes, o mar, a cidade, o tempo.
The life and work of Sophia de Mello Breyner 
inspired this invitation to discover the music 
that we all carry within us. Just like a blank 
sheet directs the words to the poem, we play 
with the sound of things to learn how to swim 
in the sea of silence. The Muse is Sophia, every 
one of us, and all the things that invade our 
bodies: the green fields, the sea, the city, time.

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

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%

24 NOVEMBRO 2019 À VOLTA DO BARROCO
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10 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

A ARTE DA FUGA
 

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 

Johannes Schöllhorn Anamorphoses 
(estreia em Portugal)

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Huw Daniel violino e direcção musical 

Johann Sebastian Bach A Arte da Fuga 

Bach não determinou a instrumentação da sua Arte da Fuga, o brilhante testamento que 
faz culminar séculos de contraponto e a vida criativa do próprio compositor. Mas não 
imaginava a desconstrução de que seria alvo pelas mãos do seu compatriota Johannes 
Schöllhorn, dois séculos e meio mais tarde. O resultado, ora luminoso ora sombrio, mágico 
ou desconcertante, é um olhar completamente novo sobre uma obra-chave da história. 
Neste concerto em que dois agrupamentos residentes da Casa da Música estão em palco 
em simultâneo, ganha especial relevo a possibilidade de se ouvir a versão de Schöllhorn 
comparando-a com uma outra interpretação, mais fiel ao espírito do seu tempo original, 
pela Orquestra Barroca Casa da Música.
Bach did not determine the instrumentation of his Art of Fugue, the brilliant testament that culmi-
nates centuries of counterpoints and the creative life of the composer himself. But he could not 
possibly imagine the deconstruction he would endure at the hands of his compatriot Johannes 
Schöllhorn two and a half centuries later. The result, luminous, gloomy, magical and disconcerting, 
is a completely new perspective on a fundamental work in music history. In this concert where two 
in-house ensembles of Casa da Música are on stage simultaneously, the audience will be able to 
hear Schöllhorn’s version and compare it with another interpretation, more loyal to the spirit of its 
original time, by the hands of Orquestra Barroca Casa da Música.

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

MECENAS À VOLTA DO BARROCO
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12 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

VIRTUOSISMO 
IMPOSSÍVEL

1ª Parte
ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Huw Daniel violino e direcção musical 

Antonio Vivaldi Concerto para quatro violinos em Ré, op.3/1, de L’estro armonico
Henry Purcell Fantasia a três partes sobre um baixo, Z. 731
Johann Pachelbel Cânone & Giga
Unico Wilhelm van Wassenaer Concerto nº 2 em Si bemol, de Concerti Armonici
John Blow Chacone em Sol
Johann Sebastian Bach Concerto Brandeburguês nº 3, BWV 1048

2ª Parte
REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 

Pedro Lima Talkin(g) (A)bout My Generation
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Conlon Nancarrow (arr. Yvar Mikhashoff) Estudos nos 1, 3c, 12, 6 e 7
(estreia em Portugal)

O concertino da Orquestra Barroca, Huw Daniel, volta a assumir a direcção do agrupamento num concerto que 
atravessa várias geografias do período Barroco: Itália, Inglaterra, Alemanha e Países Baixos. O programa inclui 
obras concertantes que exploram a ideia de virtuosismo neste período histórico. Impossível de todo é o virtuo-
sismo exigido pelo compositor americano Conlon Nancarrow nos seus Estudos. Pudera, não foram escritos para 
intérpretes humanos mas sim para pianola, um piano mecânico muito popular no início do século XX e que tocava 
por si só lendo um rolo de papel perfurado. O pianista Yvar Mikhashoff adaptou vários desses estudos para serem 
tocados por músicos reais, em ensemble, trazendo estas obras desafiantes para a sala de concertos.
The concert leader of Orquestra Barroca, Huw Daniel, takes charge of the orchestra once again in a concert that crosses 
several geographies of the Baroque period: Italy, England, Germany and the Netherlands. The programme includes concer-
tante works that explore the idea of   virtuosity in this historical period. Absolutely impossible is the virtuosity demanded by  
the American composer Conlon Nancarrow in his Études. Clearly impossible, since they were not written for human perform-
ers but for player piano, a mechanical piano very popular in the early twentieth century, which played by itself reading a roll  
of perforated paper. The pianist Yvar Mikhashoff adapted several of these studies to be played by real musicians, in an ensem-
ble, bringing these challenging pieces to the concert hall.

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

MECENAS À VOLTA DO BARROCO
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13 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

BEATRICE RANA
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

13 Qua/Wed · 21:30 Café

JOÃO CANEDO
SUPER BOCK UNLOCK

Guitarrista e compositor, João Canedo 
apresenta o seu quinto álbum de originais, 
primeiro de estúdio, intitulado Gasta Essa 
Esperança, com uma sonoridade limpa 
e clara ainda e sempre influenciada pela 
música tradicional. A forma peculiar como 
Canedo toca guitarra, fruto de uma apren-
dizagem autodiacta, é uma marca distintiva 
da sua musicalidade, vertida em canções 
de forte pendor emocional. 
Guitarist and composer, João Canedo presents 
his fifth album – the first one recorded in a 
studio –, Gasta Essa Esperança, with a clean 
and clear sound still and always influenced by 
traditional music. The peculiar way in which 
Canedo plays the guitar, undoubtedly the result 
of being self-taught, is a distinctive mark of  
his musicality, translated into emotional songs.

Entrada Livre

Fryderyk Chopin 12 Estudos, op.25
-
Isaac Albéniz Ibéria, Livro III
Igor Stravinski Petrushka

Com apenas 25 anos, a pianista italiana Beatrice Rana é artista exclusiva da Warner e 
premiada nos concursos de Montréal e Van Cliburn. Após o sucesso conquistado no seu 
recital de estreia na Casa da Música, em que interpretou as Variações Goldberg de Bach, 
regressa ao Ciclo de Piano com um programa verdadeiramente desafiante. Para além  
dos Estudos de Chopin, um marco do repertório pianístico que representa a reinvenção 
desta forma levada a cabo pelo compositor polaco, o recital apresenta a personagem 
Petrushka, do incontornável bailado de Stravinski, o Polichinelo de teatro de marionetas 
russo numa obra verdadeiramente endiabrada. Uma noite preenchida por obras geniais 
que ficaram na história.
At only 25 years old, Italian pianist Beatrice Rana is an exclusive Warner artist and was awarded  
at the Montréal and Van Cliburn competitions. After the success of her debut recital at Casa  
da Música, where she performed Bach’s Goldberg Variations, she returns to the Piano Series  
with a truly challenging programme. In addition to Chopin’s Études, a landmark of the pianistic 
repertoire that represents the Polish composer’s reinvention of this form, the recital presents  
the character Petrushka of Stravinsky’s unsurpassable ballet, the stock character of Russian  
folk puppetry in a truly devilish work. This will be an evening filled with genius works that have 
marked the history of music.

Transmissão em directo no Café

1ª Plateia € 22,55 · 2ª Plateia € 20,65 · 3ª Plateia € 18,80
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Sénior 15% 

“As interpretações de Beatrice Rana revelam 
controlo perfeito, clareza sonora e autêntico lirismo.” 
FONOFORUM

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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14 Qui/Thu · 22:00 Café

HRISTO GOLEMINOV  
& MIGUEL MEIRINHOS

SUPER BOCK UNLOCK

 

15 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA
16 Sáb/Sat · 14:30-18:30 Sala de Ensaio 2

TECNOLOGIA NA SALA DE AULA
OFICINA MUSICAL PARA PROFESSORES DO ENSINO  

PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO · SERVIÇO EDUCATIVO 

16 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

ACABA A SOPA!
CONCERTO PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO

Cruzando influências da música erudita e do jazz, este duo apre-
senta uma proposta que mantém o lirismo da tradição jazzística  
ao mesmo tempo que experimenta sonoridades contemporâneas 
dos mais diversos quadrantes. Vários anos de colaboração  
noutros projectos e uma enorme partilha musical resultam numa 
performance orgânica, intimista e de evidente natureza simbiótica.
Mixing influences of classical music and jazz, this duo maintains the lyri-
cism of the jazz tradition while experiencing contemporary sounds from 
the most diverse sources. Several years of working with other projects 
and a huge musical complicity result in an organic, intimate performance 
with a clear symbiotic nature.

Entrada Livre

Com Maura Airez e Francisco Moreira 

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

€ 39,50 (inclui jantar)

Filipe Fernandes formador
Worten Digitópia concepção e desenvolvimento

Se utilizados com critério, os recursos tecnológicos podem ser muito 
importantes em contexto de sala de aula. Entre as suas potencia-
lidades, a acessibilidade, a interactividade ou o funcionamento em 
rede permitem tornar mais fluído, estimulante e eficaz o processo 
de aprendizagem. Nesta formação privilegiamos ferramentas de 
acesso livre (gratuitas e open source) que possam ser úteis à dinâ-
mica da sala de ensino e descobrimos o potencial de dispositivos 
móveis, como telefones ou tablets, para o trabalho escolar.
When used judiciously, technological resources can be very important  
within the classroom. Among its many capabilities, accessibility, interac-
tivity and networking make the learning process flow naturally, making it 
more stimulating and effective. In this training initiative we show the train-
ees some tools (free and open source) that can be useful to the dynamics 
of the classroom and uncover the potential of mobile devices, such as 
phones or tablets, for school work.

FORMAR NA CASA
Abertas a um pequeno leque de potenciais interessados, estas acções formativas propõem  
novas e diferentes respostas para necessidades práticas do trabalho com a música, visando ajudar  
a capacitação de pessoas que, estando no terreno, desejam produzir mais e melhor

€15
*Os participantes são convidados a trazer computador pessoal

Fundação La Caixa produção

Às vezes não é fácil terminar a sopa e, enquanto a criança tenta 
fazê-lo, a imaginação voa e transporta-a para mundos onde tudo  
é possível. Com a ajuda de quatro músicos e uma bailarina, os  
mais novos são, nesse tempo suspenso, levados a compositores 
como Philip Glass ou The Beatles para, através de ritmos e melo-
dias, entenderem o processo de criação musical. 
Sometimes it’s not easy to eat soup, and while children try to clear their 
plate, their imagination takes flight and transports them to other worlds 
where anything is possible. With the help of four musicians and a dancer, 
the younger ones are introduced to composers like Philip Glass or The 
Beatles to understand the process of musical creation through rhythms 
and melodies.

OS NOSSOS CONCERTOS
Espectáculos destinados a famílias e público geral (com mais de 6 anos) que cruzam a música  
com outras linguagens de palco

€ 8 · € 6 (< 30 anos)

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA PRODUÇÃO
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16 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

CORAÇÃO ARDENTE
CICLO GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

17 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

BRINCAR COM MOZART
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Peter Rundel direcção musical 
Thomas E. Bauer barítono

Jörg Widmann Das heiße Herz, para barítono e orquestra
(estreia em Portugal; encomenda Bamberger Symphoniker, Casa da Música, Cleveland Orchestra  
e City of Birmingham Symphony Ochestra)
-
Johannes Brahms Sinfonia nº 3

O primeiro ciclo de lieder de Jörg Widman – O Coração Ardente – é escrito sobre poemas menos 
conhecidos da célebre colectânea Des Knaben Wunderhorn, que tanto inspirou os compositores 
germânicos do Romantismo, a par de outros de Klabund, Brentano e Härtling. Textos radicalmente 
simples e genuínos que apontam ao coração. Também Brahms foi um prolífico autor de canções,  
mas o que o traz a este concerto é a sua Terceira Sinfonia, com pinceladas de mistério e harmonias 
enigmáticas que nos deixam suspensos. No seu luminoso terceiro andamento, inclui uma das melodias 
mais célebres da música sinfónica, tanto que tem sido repetidamente adaptada à cultura popular. 
Jörg Widman’s first lieder cycle – Das heiße Herz (The Hot Heart) – was written about lesser-known poems  
from the celebrated collection Des Knaben Wunderhorn, which greatly inspired the Germanic composers  
of Romanticism, along with other poems by Klabund, Brentano and Härtling. They are radically simple and 
genuine texts that point to the heart. Brahms was also a prolific composer of songs, but what brings him to this 
concert is his Third Symphony, with brushstrokes of mystery and enigmatic harmonies that leave us floating  
on air. In its luminous third movement, he included one of the most celebrated melodies of symphonic music,  
so much so that it has been repeatedly adapted to popular culture.

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por João Silva

Sofia Nereida e António Miguel Teixeira 
formadores

A aventura de Mozart e da sua irmã  
Maria Anna, iniciada com Mini Mozart, que 
ao longo de dois anos foi um sucesso na 
programação da Casa, prossegue agora 
sob um novo título. Uma viagem feita  
das muitas viagens, geográficas e musicais,  
do pequeno prodígio, com cujo talento  
nos cruzamos de forma lúdica e alegre. 
Aqui ninguém se esquece de que a música 
é uma festa e nos faz sentir melhor.
The adventures of Mozart and his sister Maria 
Anna, which began with Mini Mozart, and were  
a huge success in the programme of Casa  
da Música for over two years, continue with  
a new title. A journey made of many journeys, 
geographic and musical, of the little prodigy, 
whose talent we meet in a playful and joyful way. 
Nobody here forgets that music is a celebration 
and makes us feel better.

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

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%

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

MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS
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MECENAS MÚSICA CORAL

17 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

POLIFONIA 
INTEMPORAL 

17 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

KYLE EASTWOOD
MISTY FEST

CORO CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Manuel de Correia Hostias et preces
Pedro de Cristo Inter vestibulum 
Duarte Lobo Pater peccavi
David Fennessy Letter to Michael; Ne Reminiscaris; Hashima Refrain
Tomás Luis de Victoria Alma redemptoris mater; O magnum mysterium; Salve Regina

O Coro Casa da Música regressa ao período dourado da polifonia portuguesa, com obras de alguns 
dos seus mais dignos representantes: Pedro de Cristo, mestre de capela no Mosteiro de Santa Cruz 
(1597-1618), Duarte Lobo, mestre de capela da Sé de Lisboa (1591-1639) e Manuel de Correia, compo-
sitor da geração seguinte que exerceu actividade essencialmente em Espanha. Nome central da 
polifonia renascentista espanhola é Tomás Luis de Victoria, um dos compositores europeus mais 
destacados do seu tempo com uma linguagem que associa o fervor místico a um intimismo de  
estilo muito pessoal. Num outro plano, este concerto inclui um tríptico muito recente do compositor 
contemporâneo irlandês David Fennessy.
Coro Casa da Música returns to the golden period of Portuguese polyphony, with works by Pedro de Cristo, 
kapellmeister of Santa Cruz Monastery (1597-1618), Duarte Lobo, kapellmeister of Lisbon Cathedral (1591-1639) 
and Manuel de Correia, composer of the next generation who mainly worked in Spain. Central name of the 
Spanish Renaissance polyphony is Tomás Luis de Victoria, one of the most outstanding European composers 
of his time with a language that combines mystical fervour with a very personal intimacy. On another level, this 
concert includes a very recent triptych by contemporary Irish composer David Fennessy.

1ª Plateia € 13,15 · 2ª Plateia € 11,30 · 3ª Plateia € 9,40
-
Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Sénior 15% 

Filho de Clint Eastwood, Kyle cresceu 
rodeado de cinema e de música. Sendo 
o seu pai um dos mais famosos actores 
e realizadores do mundo e também um 
grande amante de jazz, além de compe-
tente pianista, não é de espantar que Kyle 
Eastwood tenha decidido combinar as 
duas artes na sua mais recente criação, 
o álbum Cinematic, em que arranja para 
combo de jazz obras de Henry Mancini, 
Ennio Morricone, Lalo Schiffrin, John 
Williams e outros notáveis compositores  
de bandas sonoras. Depois do ecrã, cabe-
-nos agora desfrutar delas em palco.
Clint Eastwood’s son, Kyle, grew up surrounded 
by film and music. As his father is one of  
the most famous actors and directors in the 
world and also a great jazz lover, as well as  
a competent pianist, it is not surprising that 
Kyle Eastwood decided to combine the two  
arts in his latest creation, the album Cinematic, 
in which he makes arrangements for jazz 
combo of works by Henry Mancini, Ennio 
Morricone, Lalo Schiffrin, John Williams and 
other notable soundtrack composers. After 
listening to them on the screen, we now get  
to enjoy them on stage.

€ 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru 
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18 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

MARIA GADÚ “PELLE”
MISTY FEST

19 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

HENRIQUE FRAGA
FIM DE TARDE · NOVOS VALORES DO FADO E DA GUITARRA PORTUGUESA

19 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia

ADRIANA CALCANHOTTO “MARGEM”
20 Qua/Wed · 21:30 Café

LITTLE FRIEND
SUPER BOCK UNLOCK

Uma digressão de voz, violão e guitarra e um repertório com os 
seus maiores sucessos e músicas que lhe marcaram a vida. É neste 
contexto que Maria Gadú, figura de referência da MPB actual, 
regressa à Casa da Música. Em discurso directo, a autora de temas 
como “Shimbalaiê” ou “Altar Particular”, que têm corrido o mundo, 
antecipa o concerto: “A solidão no palco, as canções em suas 
formas nuas e cruas, o improviso. Lembrando meus tempos de 
barzinho, tocadora de rua, violeira da noite”. 
A tour with voice and guitar, and a repertoire of her greatest hits alongside 
songs that marked her life. It is in this context that Maria Gadú, a refer-
ence name of Brazilian Popular Music, returns to Casa da Música. In her 
own words, the composer of songs like “Shimbalaiê” or “Altar Particular”, 
which are famous throughout the world, gives us a glimpse of what this 
concert will be: “Loneliness on stage, the songs in their raw and naked 
forms, improvisation. Remembering the time when I was playing in small 
bars and in the street, a nocturnal guitar player.”

1ª Plateia € 40 · 2ª Plateia € 30
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru 

Henrique Fraga guitarra de Coimbra
Marco Matos guitarra clássica

Henrique Fraga é um guitarrista formado no seio cultural do  
mundo académico de Coimbra, onde trilhou caminho pela história 
da guitarra portuguesa. Solista de forte impulso criativo, prepa-
ra-se agora para apresentar um conjunto de temas que dará vida 
ao seu primeiro álbum de originais. O single “Ao fundo do túnel”  
é o primeiro sinal de uma esperança de liberdade, um romper com 
a corrente que confina a guitarra a um estilo, uma ânsia de desco-
berta além do horizonte expectável. O seu trabalho nasce no eco 
transgeracional deste instrumento e afirma a sua identidade num 
encontro único entre tradição e evolução.
Henrique Fraga is a guitar player formed in the cultural heart of the 
academic world of Coimbra, where he made his way through the history 
of Portuguese guitar. Soloist with a strong creative impulse, he is now 
preparing to present a set of themes that will bring to life his first album  
of originals. The single “Ao fundo do túnel” is the first sign of a hope  
for freedom, a break with the chain that confines the guitar to a style,  
a yearning for discovery beyond the expected horizon. His work is born  
in the transgenerational echo of this instrument and affirms its identity  
in a unique encounter between tradition and evolution.

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

Com intervalos de dez anos entre cada álbum, Adriana Calcanhotto 
completou a sua trilogia marítima. Lançado em Junho deste ano, 
Margem permite agora à cantora apresentar o projecto por inteiro, 
recuperando as aventuras musicais de Maritmo e Maré para um 
concerto que conta ainda com canções de outros álbuns seus. 
Tudo na companhia de Bem Gil (guitarra e flauta), Bruno Di Lullo 
(baixo e sintetizadores) e Rafael Rocha (bateria e percussões),  
o trio responsável pela sonoridade de Margem.
With ten year intervals between each album, Adriana Calcanhotto 
completed her maritime trilogy. After releasing Margem in June, the 
singer is now able to present the whole project, revisiting the musical 
adventures of Maritmo and Maré in a concert that also includes songs 
from her other albums. She will be joined on stage by Bem Gil (guitar  
and flute), Bruno Di Lullo (bass and synthesizers) and Rafael Rocha 
(drums and percussions), the trio responsible for the sound of Margem.

1ª Plateia € 35 · 2ª Plateia € 30 · 3ª Plateia € 25
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Im.Par

Cinco anos depois de We Will Destroy Each Other, álbum que 
deu a conhecer os Little Friend, a banda de John Almeida está de 
regresso com A Substitute for Sadness. Pelo meio, um processo 
de desconstrução gradual de tudo o que havia sido escrito e vivido, 
até ser inevitável uma reconstrução quase total da identidade 
musical da banda, sem contudo beliscar o seu propósito essencial: 
fazer canções. Com mais arranjos e orquestração, e uma produção 
cuidada de André Tentúgal, o novo álbum foi antecipado pelo  
single Sombre Song, que reflecte o fascínio pela fronteira sonora 
entre a estética de cantautor de finais dos anos 60 e a orquestra-
ção do início da década de 70, que trouxe temas mais sombrios 
para as letras.
Five years after We Will Destroy Each Other, the first album of Little 
Friend, John Almeida's band is back with A Substitute for Sadness.  
In between both records the musician went through a process of gradual 
deconstruction of all that was written and experienced, until an almost 
complete reconstruction of the band's identity was inevitable, though its 
essential purpose remained intact: making music. With more arrange-
ments and orchestrations, and the careful production of André Tentúgal, 
the single Sombre Song was released ahead of the album, reflecting 
the fascination with the sound boundary between the aesthetics of the 
singer-songwriter from the late 60's and the orchestrations of early 70's, 
which resulted in slightly darker lyrics.

Entrada Livre

38 NOVEMBRO 2019



21 Qui/Thu · 22:00 Sala 2

JOÃO SÓ “SÓ 10 ANOS”
21 Qui/Thu · 22:00 Café

THE SMOKESTACKERS
SUPER BOCK UNLOCK

22 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

UM AMERICANO 
EM PARIS

Já lá vão 10 anos desde o lançamento de 
João Só e Abandonados, primeiro disco 
deste cantautor que pelo tempo fora foi 
cimentando uma posição de relevo na 
música portuguesa. É, pois, altura de cele-
brar “como deve ser”: em palco, com  
a banda e amigos, num concerto de revisão 
de carreira a que não faltarão surpresas. 
Passaram 10 anos, mas João diz que é Só  
o começo. 
It has been 10 years since the release of João 
Só e Abandonados, the first album of this 
songwriter that has been establishing a prom-
inent place in Portuguese music. It is now time 
to celebrate “as it should be”: on stage, with 
his band and his friends, in a comprehensive 
concert with many surprises. It’s been 10 years, 
but João says that this is just the beginning.

Lugares sentados € 15 · De pé € 12 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: 1ªLinha

The Smokestackers surgem de um gosto 
em comum – o blues. Sempre com as raízes 
do género em cena, o duo formado por 
João Belchior e Diogo Mão de Ferro repre-
senta a imagem e o sentimento do blues, 
num repertório que abrange a tradição e 
a actualidade. Em formato acústico, com 
notas de slide guitar e harmónica sobre-
voadas por vozes que cantam letras tantas 
vezes passadas de geração em geração.
The Smokestackers emerged from a common 
interest – the blues. Always faithful to its roots, 
the duo João Belchior and Diogo Mão de Ferro 
represent the image and feeling of the blues, in 
a repertoire that encompasses tradition as well 
as the present time. They play in an acoustic 
format, with the notes of the slide guitar and 
the harmonica topped by voices that sing lyrics 
passed on from generation to generation.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical 

Samuel Barber Adagio para cordas 
Samuel Barber Fadograph of a Yestern Scene 
Alberto Ginastera Quatro danças de Estancia 
-
George Gershwin/Robert Bennett Porgy and Bess, quadro sinfónico 
George Gershwin Um Americano em Paris 

Combinando profundidade e simplicidade, o Adagio para cordas é inquestionavelmente 
uma das obras mais populares do século XX e tornou o norte-americano Samuel Barber 
um compositor celebrado em todo o mundo. Menos conhecida é a sua peça tardia 
Fadograph of a Yestern Scene, com um título que sugere o fascínio pela poesia de James 
Joyce. A vida dura nas pampas da América do Sul, com as suas grandes quintas de criação 
de gado, impressionou o compositor argentino Ginastera levando-o a escrever o bailado 
Estancia. Outra realidade dura e tipicamente americana é a de uma comunidade negra 
da Carolina do Sul que Gershwin retrata em Porgy and Bess, obra que representou uma 
pedrada no charco do mundo operático quando estreou em 1935. Terminando num tom 
mais cosmopolita, a Sinfónica apresenta as famosas impressões de um americano  
que visita Paris e absorve os sons do quotidiano enquanto vagueia pela cidade, naquela 
que é uma das composições mais icónicas de George Gershwin.
Combining depth and simplicity, the Adagio for Strings is unquestionably one of the most popular 
works of the twentieth century and has made the American Samuel Barber a composer celebrated 
around the world. Less well known is his late piece Fadograph of a Yestern Scene, with a title  
that suggests his fascination with the poetry of James Joyce. The hard life in the pampas of South 
America, with its great cattle farms, captivated the Argentine composer Ginastera, driving him  
to write the ballet Estancia. Another hard and typically American reality is that of the black commu-
nity of South Carolina that Gershwin portrays in Porgy and Bess, a piece that made waves in the 
operatic world when it premiered in 1935. Ending on a more cosmopolitan note, Orquestra Sinfónica 
presents the famous impressions of an American who visits Paris and absorbs the sounds of every-
day life as he wanders through the city, in one of George Gershwin’s most iconic compositions.

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

MECENAS CICLO SOGRAPEEMPRESA AMIGA

40



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

PERCUSSÃO TRADICIONAL 
PORTUGUESA

OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS  
E PÚBLICO GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO 

23 Sáb/Sat · 22:30 Sala 2

VOSSA NOSSA
24 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

24 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

GERSHWIN COMENTADO
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS · SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

Factor E! formadores

Bombos, caixas, tréculas, reco-recos, 
zaquelitraques e até brinquinhos de 
madeira. O ramo percussivo da família dos 
instrumentos tradicionais portugueses 
está convocado, como o está toda a gente 
para nele tocar ritmos nossos, dos simples 
aos elaborados. A festa faz-se da vibração 
das peles e da alegria de quem percute.
Bass drums, snare drums, tréculas, reco-recos, 
zaquelitraques and even brinquinhos. The 
percussive branch of the family of traditional 
Portuguese instruments is summoned, as 
well as everyone who wishes to join us, to play 
Portuguese rhythms, from the simplest to the 
most complex. The party results from the vibra-
tion of the skin and the joy of the percussionists.

OFICINAS DO DIA
Oficinas musicais para famílias (crianças a partir dos 6 anos) 
e público geral que proporcionam modelos de criação musical 
acessíveis a todos os participantes.

€ 5 · € 15 para um grupo de 4 pessoas

Tiago Nacarato, Janeiro e Faro juntam-se 
num concerto único e irrepetível. Os três 
jovens músicos, cantautores portugueses 
nascidos nos anos 90 e amigos de longa 
data, interpretam temas seus e de outros 
criadores que os inspiram. Vossa Nossa, 
movimento da nova canção portuguesa 
que nasce com influência do Brasil, é 
também um estado de espírito que simbo-
liza o prazer de fazer música e de a ver 
brotar de momentos especiais de partilha 
em comunidade.
Tiago Nacarato, Janeiro and Faro come 
together in a unique and unrepeatable concert. 
The three young musicians, Portuguese 
songwriters born in the 1990s and longtime 
friends, play their own music and songs from 
other artists who inspire them. Vossa Nossa, 
the movement of the new Portuguese music 
influenced by Brazil, is also a state of mind  
that symbolizes the pleasure of making music 
and seeing it spring from special moments  
of sharing.

€ 22
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Primeira Linha

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

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

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

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%

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Takuo Yuasa direcção musical 
Concerto comentado por Telmo Marques

George Gershwin/Robert Bennett Porgy and Bess, quadro sinfónico 
George Gershwin Um Americano em Paris 

Quem nunca ouviu canções inesquecíveis como “Summertime” ou “Bess, You Is My Woman Now”, que conhece-
ram múltiplas vidas nas grandes vozes do jazz e da música popular? Na verdade, são alguns dos números de Porgy 
and Bess, uma ópera revolucionária que funde a tradição europeia com a cultura popular de uma comunidade 
negra da Carolina do Sul. Neste concerto comentado dedicado a George Gershwin, poderá ouvir-se um quadro 
sinfónico que reúne vários momentos-chave da ópera e ainda Um Americano em Paris, um poema sinfónico que 
retrata as impressões de alguém que visita a Cidade Luz. Melodias de sabor parisiense, barulhos de rua e até buzi-
nas de carros compõem o panorama, que inclui também sonoridades americanas como o blues.
Who has never heard unforgettable songs like “Summertime” or “Bess, You Is My Woman Now”, which have enjoyed multiple 
lives in the great voices of jazz and popular music? In reality, they are songs from Porgy and Bess, a revolutionary opera that 
fuses the European tradition with the folk culture of a black community of South Carolina. In this concert with commentary 
dedicated to George Gershwin, the audience will hear a symphonic painting that gathers several key moments of the opera 
and also An American in Paris, a symphonic poem that portrays the impressions of someone who visits the City of Light. 
Parisian tunes, street noises and even car horns create the scenario that also includes American sonorities, like the blues.

€ 11,30 
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para adulto, oferta de 2 entradas para menores de 18 anos
Cartão Amigo 25%

PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE
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25 Seg/Mon · 21:00 Sala Suggia

EDUARDO GUERRERO  
“GUERRERO”

26 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

TRIO À LA JOIE
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

26 Ter/Tue · 21:30 Sala Suggia

CUCA ROSETA
CONCERTO SOLIDÁRIO VIDA NORTE

27 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

DAVID FONSECA  
“RADIO GEMINI  _CLOSER”

27 Qua/Wed · 21:30 Café

CHICO DANIEL
SUPER BOCK UNLOCK

Eduardo Guerrero baile
Javier Ibáñez e Juan J. Alba guitarras
Anabel Rivera, Sandra Zarzana e Samara Montáñez  
vozes/palmas

No século IV a.C., o general Sun Tzu escreveu um livro de estraté-
gia militar, A Arte da Guerra, em que afirmava: “A melhor vitória  
é vencer sem combater”. Assim acontece no teatro de operações 
do amor, cenário escolhido por Eduardo Guerrero para este novo 
espectáculo, em cujo centro o bailarino coloca a sua relação com 
as mulheres, uma guerra feita arte, envolvendo sentimento e 
sensualidade. “Guerrero” marca um antes e um depois na trajectó-
ria artística de Eduardo.
In the 4th century BC, General Sun Tzu wrote a book of military strat-
egy, The Art of War, which stated: “The supreme art of war is to subdue 
the enemy without fighting.” This is what happens in the theatre of love 
operations, a set chosen by Eduardo Guerrero for this new performance, 
in whose centre the dancer places his relationship with women, a war 
turned into art, involving feeling and sensuality. “Guerrero” will mark  
a before and an after in Eduardo’s artistic career.

€ 30
-
Cartão Amigo 25%
Professores e estudantes de música 20% 

Promotor: Nicolás Gonzalez Jimenez

Marina Pacheco soprano
Tiago Matos barítono
Pedro Costa piano

Obras de Clara Schumann, Carl Loewe, Francisco de Lacerda, 
Fernando Lopes-Graça, Ruggero Leoncavallo, Hector Berlioz, 
Luís Tinoco e Jacques Offenbach 

Os aniversários de nascimento e morte de grandes compositores 
são o pretexto habitual para os programas do Trio à la Joie, que 
intercalam árias célebres, duetos, canções e peças para piano. 
Sem outro mote que não este, a probabilidade de nos depararmos 
com verdadeiros diamantes que ficaram submersos na história  
da música também aumenta. Num alinhamento em que se desta-
cam os 200 anos de Clara Schumann e a presença dos composito-
res portugueses Lopes-Graça e Francisco de Lacerda, o trio  
afirma a sua versatilidade ao celebrar o aniversário de um contem-
porâneo, Luís Tinoco.
The anniversaries of great composers are the usual excuse for the 
programmes of Trio à la Joie, which combine celebrated arias, duets, 
songs and pieces for piano. With no other motto than this, the likelihood 
that we will be faced with real treasures that have been submerged  
in the history of music greatly increases. In a programme that highlights 
the 200th anniversary of Clara Schumann’s birth and the presence  
of the Portuguese composers Lopes-Graça and Francisco de Lacerda, 
the trio affirms its versatility while simultaneously celebrating the birth-
day of a contemporary, Luís Tinoco.

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

Cuca Roseta, um dos rostos mais acarinha-
dos da nova geração do fado, regressa à 
Casa da Música para um concerto solidário 
em favor de uma instituição que apoia 
grávidas e bebés em situação de vulnerabi-
lidade. Faz, pois, redobrado sentido que  
o repertório escolhido pela fadista se 
centre em Luz, o seu quarto e último álbum, 
mais um trabalho aclamado e que tem 
recolhido elogios da crítica internacional.
Cuca Roseta, one of the most beloved singers 
of the new generation of fado, returns to Casa 
da Música in a charitable concert for an institu-
tion that supports pregnant women and babies 
in vulnerable situations. Therefore, it makes 
perfect sense that the repertoire chosen by the 
singer will focus on Luz (Light), her fourth and 
latest album, another acclaimed work praised 
by international critics.

1ª Plateia € 18 · 2ª Plateia € 15

Promotor: Associação Vida Norte

Após ter celebrado, em 2018, nos Coliseus 
de Lisboa e Porto, os 20 anos dos Silence 4, 
David Fonseca preparou algo que há muito 
queria fazer e a que deu o título de “Radio 
Gemini_Closer”, um cruzamento entre  
o cinema e a música num filme interactivo 
em tempo real que permite descobrir 
muitos dos caminhos secretos por onde as 
suas composições e um modo particular  
de olhar o mundo o têm feito passar. “Há um 
lado imensamente pessoal nesta aborda-
gem, mas talvez seja essa a magia de tocar 
ao vivo, de me revelar como raramente 
tenho oportunidade de fazer. Vai ser um 
espectáculo em cima de uma corda bamba 
entre imagens e sons, tão real e frágil como 
a vida, mas maior, mais alto e, se tudo correr 
bem, com confettis”, antecipa.
After celebrating Silence 4’s 20th anniversary 
at Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto in 2018, 
David Fonseca prepared something he had 
been wanting to do for a long time, and which 
he named “Radio Gemini_Closer”, a cross 
between film and music in a real-time inter-
active movie that lets us discover many of the 
secret paths his compositions and his particu-
lar way of looking at the world have put him 
through. “There is an immensely personal side 
to this approach, but perhaps that is the magic 
of playing live, of revealing myself as I rarely get 
a chance to do. It will be a performance on a 
tightrope, between images and sounds, as real 
and fragile as life, but bigger, louder and, if all 
goes well, with confetti.”

€ 21
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Vachier & Associados

Chico Daniel é o nome com o qual 
Francisco Almeida (BoiteZuleika e Fado 
Violado) se apresenta na companhia 
do contrabaixista João Paulo Rosado, 
propondo novas perspectivas enquanto 
cantautor e interpretando poemas da 
sua autoria, mas não só. Sustentado pela 
guitarra espanhola, realiza uma viagem  
de Portugal a Espanha, passando por África 
e Brasil, para regressar ao lugar de partida.
Chico Daniel is the name by which Francisco 
Almeida (BoiteZuleika and Fado Violado) 
performs alongside bassist João Paulo Rosado, 
in a new perspective as a singer-songwriter 
interpreting his own poems as well as words 
by other writers. Accompanied by his Spanish 
guitar, he travels from Portugal to Spain, 
through Africa and Brazil, and returns to the 
starting point.

Entrada Livre
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28 Qui/Thu · 22:00 Café

JOÃO MORTÁGUA  
& DIOGO ALEXANDRE

SUPER BOCK UNLOCK

29 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

A QUINTA DE 
TCHAIKOVSKI

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

João Mortágua e Diogo Alexandre esta-
belecem contacto em Coimbra, há cinco 
anos, e cimentam uma relação de amizade, 
humana e musical, que se consolidou em 
diversos contextos e mais recentemente 
deu origem a este projecto, onde exploram 
as amplas potencialidades do duo saxo-
fone/bateria. Partindo de ideias conjuntas, 
garantem uma viagem fluída, mas também 
atribulada, rumo a destino incerto. 
João Mortágua and Diogo Alexandre met in 
Coimbra five years ago and established a solid 
friendship, a human and musical connection 
that gradually became stronger in various 
contexts and most recently resulted in this 
project, where they explore the full potential 
of the saxophone/drums duo. Starting from 
shared ideas, they guarantee a steady but also 
troubled journey to an uncertain destination.

Entrada Livre

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 

Bohuslav Martinů Duplo Concerto para duas orquestras de cordas, piano e tímpanos
-
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia nº 5

Quando o compositor boémio Bohuslav Martinů escreveu o seu Duplo Concerto, a Europa vivia 
tempos conturbados e a expectativa amarga de algo terrível: o início da Segunda Guerra Mundial.  
Esse sentimento não deixa de estar presente numa obra sob tensão quase permanente e que se 
tornou o ex libris da sua produção musical. A fatalidade do destino é uma das ideias características  
do Romantismo, que dominou especialmente a escrita da Quinta Sinfonia de Tchaikovski. A obra 
encontra-se envolta em mistérios que ainda hoje permanecem por descortinar, e continua a surpreen-
der pelo seu percurso desde a solenidade e tristeza até à apoteose.
When the Bohemian composer Bohuslav Martinů wrote his Double Concerto, Europe was going through  
troubled times and the bitter anticipation of something terrible: the beginning of World War II. This feeling can 
still be heard in a piece that is almost permanently under tension and has become the pinnacle of his musical 
production. The inevitability of fate is one of the characteristic ideas of Romanticism that dominated the  
writing of Tchaikovsky’s Fifth Symphony. The work is enveloped in mysteries that remain to be unveiled, and 
continues to surprise us by its trajectory from solemnity and sadness to apotheosis.

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

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

46



30 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

ORQUESTRA JAZZ  
DE MATOSINHOS  

“JAZZ IN THE SPACE AGE”

Pedro Guedes direcção musical 
Músicos convidados:
João Paulo Esteves da Silva piano
Andy Sheppard saxofone tenor

Música de George Russell

George Russell desenvolveu a primeira teoria nascida das entranhas do jazz. Criou uma 
nova abordagem à criação musical que foi revolucionária e mudou o percurso de figuras 
como Miles Davis, John Coltrane e Ornette Coleman – o famoso disco Kind of Blue  
de Miles e todo o jazz modal não teriam existido sem as ideias de Russell. As suas obras-
-primas Jazz in the Space Age e All About Rosie foram dois grandes exemplos práticos 
desses conceitos que abriam um novo mundo de sonoridades para o jazz. Neste projecto, 
a Orquestra Jazz de Matosinhos celebra o legado de Russell e a sua música que continua  
a soar moderna, contando com a parceria de dois grandes solistas.
George Russell developed the first theory that emerged from jazz. He created a new approach 
to musical creation that was revolutionary and changed the path of giants like Miles Davis, John 
Coltrane and Ornette Coleman – Miles’s famous album Kind of Blue and all modal jazz would  
not have existed without Russell’s ideas. His masterpieces Jazz in the Space Age and All About 
Rosie were two great practical examples of these concepts that opened up a new world of sonori-
ties. In this project, Orquestra Jazz de Matosinhos celebrates Russell’s legacy and his music,  
which continues to sound fresh, relying on the collaboration of two great soloists.

1ª Plateia € 17 · 2ª Plateia € 15 · 3ª Plateia € 13
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15% 
Sénior 15% 

APOIOMECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

19 Nov Ter · 19:30

QUINTA DO GRADIL
PROVA DE VINHOS

A Quinta do Gradil, considerada uma das mais antigas, senão  
a mais antiga herdade do Concelho do Cadaval (Região  
de Lisboa), tem marcas históricas seculares e constitui um 
marco arquitectónico significativo. A Quinta que pertenceu  
ao Marquês de Pombal tem uma forte tradição vitivinícola  
que se prolonga há séculos e que, aliada às mais recentes  
tecnologias na adega, produz vinhos de qualidade superior.
€ 30 (inclui jantar depois da prova)
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INFORMAÇÕES GERAIS CONSELHO DE FUNDADORES

VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música
Bilheteira online
www.casadamusica.com
Lojas Worten

BILHETE JANTAR + CONCERTO
Venda limitada à lotação do Restaurante.

DESCONTOS GERAIS*
Efectuados no acto da compra de bilhetes. 
Aos seus portadores é indispensável a 
apresentação de documentos comprovativos 
aquando da sua admissão aos espectáculos. 
Os descontos não são cumulativos.

*Aplicáveis a todos os concertos promovidos 
pela Casa da Música, não abrangendo os de 
promotores externos.

REMIX, CORO, CICLO PIANO E SINFÓNICA 
(EXCEPTO SINFÓNICA AO DOMIGO)
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50%
Professores e estudantes de música – 50%
Sénior > = 65 anos – 15%
 
CICLO JAZZ
Cliente BPI – 20%
Jovem =< 30 Anos – 15%
Sénior >= 65 anos – 15%
 
SINFÓNICA AO DOMINGO
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete 
para adulto, oferta de 2 entradas para 
menores de 18 anos
 
 CARTÃO AMIGO
Desconto de 25% em concertos com preço 
superior a € 10

Os descontos acima mencionados são 
aplicados em concertos com preço superior 
a € 10

RESERVAS
Válidas durante 7 dias. No caso de serem 
efectuadas nos 7 dias que antecedem o 
evento, manter -se -ão até 48 horas antes  
do mesmo.
 
VISITAS GUIADAS
DIARIAMENTE
Português 11:00/16:00
Inglês 11:00/16:00
€ 10 por pessoa (Entrada livre para crianças 
até aos 12 anos desde que acompanhadas 
por um adulto com bilhete)
 
VISITAS COM MARCAÇÃO (GRUPOS)
Grupos a partir de 15 pessoas com horário 
a fixar especificamente.
Reservas + 351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

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 
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–SGPS, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, MSFT –  Software para 
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
RAR–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos Turísticos 
da Costa Verde, S. A.
SOMAGUE, SGPS, S. A.
SONAE SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

FUNDADORES GOLD

Amorim Investimentos e 
Participações
BA Glass
Bial 
Cerealis
Continental Mabor
El Corte Inglés
Violas Ferreira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon

OUTROS APOIOS

Fundação Adelman
Lucios
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp
 

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00

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 desenvolvi-
dos jogos musicais.

TURÍSTICA € 12,5*
(INCLUI BROCHURA E COPO  
DE VINHO DO PORTO)
Com uma duração um pouco mais 
longa, poderá conhecer o edifício num 
registo descontraído e envolvente. 

BACKSTAGE € 12*
Visitas que permitem um acesso directo aos 
bastidores, incluindo o visitante nas dinâmi-
cas 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!

VENHA CONHECER A CASA  
E TERMINE A SUA VISITA NUM CONCERTO

MARCAÇÕES
+351 220 120 210
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; a aquisição  
do bilhete está sujeita à disponibilidade da sala.

MECENAS DAS VISITAS GUIADAS

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.

Uma das mais 
importantes salas de 
concerto construídas 
nos últimos 100 anos 

NEW YORK TIMES



O futuro garante-se 
no presente.

Companhia de Seguros Allianz Portugal S.A.
Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente 
exigida.



MECENAS CICLO MDS

MECENAS MÚSICA CORAL

Seguros

APOIO INSTITUCIONAL

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

PATROCÍNADOR  
SUPER BOCK UNLOCK

MECENAS VISITAS GUIADAS

MECENAS CICLO SOGRAPE

MECENAS OUTONO EM JAZZ

COMPANHIA AÉREA DA CASA DA MUSICA

MECENAS RITO DA PRIMAVERA

MECENAS CONCERTOS METROPOLITANOS

MECENAS CONCERTOS DE PÁSCOA

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

MECENAS CICLO LUCIOS

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

MECENAS BOLSAS SANTANDER




