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“Dê a uma rapariga  
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poderá conquistar o mundo”
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO

www.casadamusica.com
(+351) 220 120 220
info@casadamusica.com

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
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
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
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AS FITAS  
DA MÚSICA

 
MUSIC SCENES

A música e o cinema sempre andaram de mãos dadas, e este 
encontro artístico celebra-se na 7ª edição do Invicta.Música.Filmes 
com quatro cine-concertos e outras propostas a não perder. O 
génio de Chaplin está em evidência com a projecção de um grande 
clássico, A Quimera do Ouro, com a música original tocada ao vivo 
pela Orquestra Sinfónica. Um filme desafiante de Buñuel em parceria 
com Salvador Dalí, A Idade do Ouro, foi o mote para uma nova criação 
do compositor Martin Matalon que será apresentada em estreia 
nacional pelo Drumming – Grupo de Percussão. Outro cine-concerto 
do festival é Shelter de Bill Morrison, com música do trio nova-ior-
quino Bang On A Can interpretada pelo Remix Ensemble. O novo 
ciclo Grandes Canções Orquestrais traz duas vozes de excepção ao 
palco da Sala Suggia: Christine Rice interpreta as célebres Canções 
e Danças da Morte de Mussorgski e Miah Persson canta as Quatro 
Últimas Canções de Richard Strauss. Dois concertos da Sinfónica 
que acrescentam a oportunidade para ouvir a estreia nacional de 
uma peça de Harrison Birtwistle e uma obra central do repertó-
rio – Petruchka de Stravinski. Não são poucas as composições do 
nosso tempo que a Casa da Música traz a Portugal pela primeira 
vez, ao longo do ano. Especial destaque merece a música que 
vem das Américas, em ano dedicado ao Novo Mundo. É o caso do 
Concerto para violino de Elliott Carter, contando com o prestigiado 
Irvine Arditti como solista, e de Siddhartha de Claude Vivier. O outro 
lado do Atlântico está na mira também do Quarteto de Cordas de 
Matosinhos, num recital que junta obras de Ginastera e Dvořák a um 
quarteto do português Luís Tinoco. Entre inúmeras propostas para 
os mais novos e as famílias, os concertos regulares no Café e muito 
mais, não perca o segundo módulo do Curso Livre de História da 
Música dedicado ao fascinante tema da Música e Linguagem, com 
Daniel Moreira.

Music and cinema have always gone hand in hand, and this artistic 
reunion is celebrated in the 7th edition of Invicta.Música.Filmes 
with four cine-concerts (screening of a movie accompanied by 
live music) and other unmissable events. The genius of Chaplin is 
highlighted with a great classic, The Gold Rush, with the original 
soundtrack performed live by Orquestra Sinfónica. A challeng-
ing film by Buñuel in partnership with Salvador Dalí, L’âge D’Or 
(The Golden Age), was the motto for a new creation of composer 
Martin Matalon that will be premiered in Portugal by Drumming – 
Grupo de Percussão. Another cine-concert of the festival will be 
Bill Morrison’s Shelter, with music by the New York trio Bang On 
A Can interpreted by the Remix Ensemble. The new cycle Great 
Orchestral Songs brings two exceptional voices to the stage of 
Sala Suggia: Christine Rice interprets Mussorgsky’s celebrated 
Songs and Dances of Death and Miah Persson sings the Four Last 
Songs by Richard Strauss. Two concerts of Orquestra Sinfónica 
that include the national premiere of a Harrison Birtwistle piece 
and Stravinsky’s Petruchka, a central piece in the repertoire. 
Throughout the year, Casa da Música premieres in Portugal a lot 
of compositions of our time, focusing especially in the music from 
the Americas, as this year is dedicated to the New World. Such is 
the case of Elliott Carter’s Violin Concerto, with the prestigious 
Irvine Arditti as soloist, and Siddhartha by Claude Vivier. The 
other side of the Atlantic is also targeted by Quarteto de Cordas 
de Matosinhos, in a recital with works by Ginastera, Dvořák and a 
quartet by the Portuguese Luís Tinoco. Between countless events 
for children and families, the regular concerts at the Café and 
more, don’t forget the second module of the Open Course on the 
History of Music with Daniel Moreira, dedicated to the fascinating 
subject of Music and Language.

EDITORIAL
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02 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

CANTOS DA NOITE
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS 

GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Ryan Wigglesworth direcção musical
Christine Rice meio-soprano 

Harrison Birtwistle Night’s Black Bird (estreia em Portugal)
Modest Mussorgski Canções e Danças da Morte
-
Igor Stravinski Petruchka 
Modest Mussorgski Uma Noite no Monte Calvo 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Ana Liberal

O prestigiado maestro inglês Ryan Wigglesworth dirige um programa sob o signo da noite que 
inclui uma obra reflexiva, subtil e quase transcendental de Harrison Birtwistle, explorando um 
universo melancólico pouco associado ao compositor. No restante alinhamento do programa 
ganham especial destaque a característica fantasia do país de Stravinski, desde logo com a 
famosa marioneta endiabrada que, segundo o autor de Petruchka, exaspera a paciência da 
orquestra. As Canções e Danças da Morte de Mussorgski são um dos ciclos de canto e piano 
mais representativos da música russa, sendo aqui apresentados em versão orquestrada com 
a interpretação da meio-soprano Christine Rice, uma presença habitual nas mais prestigiadas 
casas de ópera do mundo e que se apresenta pela primeira vez na Casa da Música. Do mesmo 
compositor, Uma Noite no Monte Calvo inspira-se em obras literárias e lendas russas descre-
vendo rituais pagãos numa noite de São João.
The prestigious English conductor Ryan Wigglesworth conducts a programme in which the domi-
nant theme is the night. It includes a reflective, subtle and almost transcendental work by Harrison 
Birtwistle, exploring a melancholic universe one wouldn’t normally associate with the composer. The 
programme also highlights the characteristic fantasy of Stravinsky’s country, with the famous devilish 
puppet that according to Petrushka’s author exasperates the patience of the orchestra. Mussorgsky’s 
Songs and Dances of Death is one of the song cycles for voice and piano that better represent Russian 
music. At Casa da Música the  song cycle will be presented in an orchestrated version with the interpre-
tation of mezzo-soprano Christine Rice, a frequent guest at the most prestigious opera houses in the 
world. From the same composer, Night on Bald Mountain is inspired in literary works and Russian tales 
describing pagan rituals in St. John’s Eve.

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%

“Uma das grandes meios-sopranos do mundo”
THE ARTS DESK



Os Salto apresentam ao vivo o novo disco 
Férias em Família, celebrando uma nova 
era que traz consigo uma mudança de 
sonoridade e uma inevitável maturação. O 
novo disco preenche-se de texturas orgâ-
nicas, sonoridades quentes, camadas de 
guitarra clássica, mais detalhes de percus-
são, sintetizadores dreamy e, pela primeira 
vez num disco de Salto, arranjos de cordas 
tocadas por Tito Romão.
Salto present the new album Férias em Familia, 
celebrating a new era that brings with it a new 
sonority and an inevitable maturation. The 
album is filled with organic textures, warm 
sounds, layers of classical guitar, more percus-
sion details, dreamy synthesizers and, for the 
first time on a Salto record, string arrange-
ments played by Tito Romão.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Matchattack

02 Sáb/Sat · 23:00 Sala 2

SALTO
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03 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

MINI MOZART 
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

05 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

Alberto Ginastera Quarteto de cordas 
op.20, nº 1
Luís Tinoco Quarteto de cordas
Antonín Dvořák Quarteto de cordas nº 12, 
op.96, em Fá maior, “Americano”

O Quarteto de Cordas de Matosinhos dá as 
boas-vindas ao ano Novo Mundo com um 
programa que junta múltiplas formas de 
abordar a música para dois violinos, viola 
e violoncelo. Enquanto Ginastera intro-
duz no seu primeiro quarteto o sabor das 
danças rurais argentinas, o checo Dvořák 
deixou-se levar pelas impressões que lhe 
trouxeram as vivências norte-americanas 
– tornando esta conhecida partitura de 
música de câmara indissociável da célebre 
Sinfonia do Novo Mundo. O programa do 
recital completa-se com a obra vence-
dora da primeira edição do Prémio de 
Composição Lopes-Graça, em 1995. O seu 
autor, Luís Tinoco, tornou-se entretanto um 
dos compositores portugueses com maior 
projecção internacional.
Quarteto de Cordas de Matosinhos welcomes 
the New World Year with a programme that 
combines multiple ways of approaching music 
for two violins, viola and cello. While Ginastera 
introduces in his first quartet the flavour of 
Argentinian rural dances, the Czech Dvořák 
let himself be carried away by his American 
experience – making this well-known chamber 
music score indissociable from the celebrated 
Symphony of the New World. The programme 
of the recital is complete with the winning work 
of the Lopes-Graça Composition Award in 
1995. Its author, Luís Tinoco, became one of 
the Portuguese composers with the greatest 
international projection.

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

06 Qua/Wed · 21:30 Café

DE TURQUOISE

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 clari-
nete ou a pressa do piano em “Alla Turca”, 
a alegria da Sonata Fácil e, de repente, 
a energia de pa-pa-pa-pa…Papagena-
Papageno 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 a clarinet 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%

O projecto de Turquoise é uma construção 
íntima a solo de André Júlio Teixeira, onde o 
instrumento alfa é a guitarra, e a voz sua fiel 
companheira. A viagem é o mote e o mundo 
a mira. Editado há cerca de um ano, o disco 
Camomila explora o potencial da simplici-
dade e elasticidade da guitarra e da voz, por 
vezes subtilmente modelada com pedais 
de efeitos. Esta será a última apresentação 
do disco antes da digressão pelo Brasil.  
The de Turquoise project is an intimate solo 
construction of André Júlio Teixeira in which 
the alpha instrument is the guitar, and the voice 
its faithful companion. The journey is the motto 
and the world the target. Released about a year 
ago, the album Camomila explores the simplic-
ity and elasticity of the guitar and the voice, at 
times slightly modelled with effects pedals. This 
will be the last live presentation of the album 
before the tour in Brazil.

Entrada Livre



Subscreva o Cartão Amigo 2019  
e beneficie dos  

descontos associados

- 25% programação 
- 25% actividades educativas

25% de desconto na aquisição das Assinaturas 2019 
(válido para uma de cada tipo)
25% de desconto numa Assinatura Curso Livre de História da Música 2019
 25% de desconto nos concertos da Programação Artística 2019, com preço igual ou superior a € 10  
(válido para um bilhete por concerto)
 25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo, com preço igual ou superior a € 10  
(válido para um bilhete por actividade)
 80% de desconto nos programas Terças Fim de Tarde, Prémio Novos Talentos AGEAS, ECHO Rising Stars  
e Spring ON! – Novas Tendências do Jazz  (válido para um bilhete por concerto)
 Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo ser confirmada até 48 horas antes do concerto

07 Qui/Thu · 22:00 Café

RICARDO COELHO TRIO

São inúmeros os projectos musicais com os quais Ricardo Coelho 
colabora, incluindo MINA, Capicua, Edu Mundo, Jafumega ou 
The Mantra of The pHat Lotus. No entanto, é em Glass Octopus 
ou Campânula que podemos ver a sua cumplicidade com João 
Hasselberg e Marcos Cavaleiro, respectivamente. Fruto desses 
encontros surge agora a oportunidade de explorarem diferentes 
canções em formato de trio. 
Ricardo Coelho collaborates with numerous musical projects, includ-
ing MINA, Capicua, Edu Mundo, Jafumega or The Mantra of The pHat 
Lotus. However, it is in Glass Octopus and Campânula that we witness 
his complicity with John Hasselberg and Marcos Cavaleiro, respectively. 
These gatherings resulted in the opportunity to explore different songs 
within the context of a trio.

Entrada Livre
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MECENAS GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

08 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

QUATRO ÚLTIMAS 
CANÇÕES

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE 
GRANDES CANÇÕES ORQUESTRAIS

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Stefan Blunier direcção musical 
Miah Persson soprano

Richard Strauss Quatro Últimas Canções
-
Richard Wagner O Anel sem palavras 
(versão de Lorin Maazel)

A aclamada soprano sueca Miah Persson estreia -se na Casa da 
Música para interpretar canções de Richard Strauss, repertório no 
qual é considerada uma das principais referências dos nossos dias. 
As Quatro Últimas Canções reflectem sobre o significado da morte, 
entrelaçando a voz com as texturas orquestrais. O Anel sem Palavras 
é uma selecção de momentos-chave da tetralogia O Anel do 
Nibelungo de Wagner, condensando 17 horas de música em 75 minu-
tos puramente orquestrais. Realizada pelo maestro e compositor 
Lorin Maazel, esta adaptação inclui a “Cavalgada das Valquírias”, a 
jornada de Siegfried pelo Reno ou a cena da imolação de Brünnhilde. 
Acclaimed Swedish soprano Miah Persson debuts at Casa da Música to 
perform Richard Strauss’ songs, a repertoire in which she is considered one 
of the leading references of our time. The Four Last Songs reflect on the 
meaning of death and demonstrate Strauss’ mastery and subtlety in inter-
twining the voice with orchestral textures. The Ring without Words gathers 
some of the most important moments in Wagner’s trilogy The Ring of the 
Nibelungen, a selection made by the celebrated North American conduc-
tor and composer Lorin Maazel who condensed 17 hours of music into 75 
purely orchestral minutes. This adaptation contains famous moments 
like the “Ride of the Valkyries”, Siegfried’s Rhine journey or the scene of 
Brünhilde’s immolation.

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%

“Miah Persson traz flores e doçura à  voz quando 
solicitada, mas transforma o seu som levemente 

terreno ou pálido quando a situação emocional o exige”
THE NEW YORK TIMES
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09 Sáb/Sat · 14:00 Sala de Ensaio 2

MÚSICA PARA CINEMA
OFICINA DIGITÓPIA · SERVIÇO EDUCATIVO

09 Sáb/Sat · 21:30 Sala Suggia

LUÍSA SOBRAL

Óscar Rodrigues formador

Partindo da revisão prática de alguns exemplos da utilização de 
música em filme, pretende-se experimentar as tecnologias ao 
serviço da composição para cinema, desde editores de partitura a 
DAW. Percebendo as oportunidades existentes, serão exploradas 
novas formas interactivas de ligação entre música e imagem.
From the practical analysis of some examples of film music, the purpose 
is to use the technologies at the service of music composition for film, 
from score editors to DAW. Recognizing the existing opportunities, we will 
explore new interactive forms of connecting music and image.

FORMAR NA DIGITÓPIA
Cursos destinados a músicos, programadores,  
professores e outros profissionais interessados  
na música electrónica e na arte digital

€ 15

Luísa Sobral regressa aos palcos para apresentar Rosa, o quinto 
álbum de originais, produzido pelo prestigiado produtor catalão 
Raül Refree. Rosa é o seu disco mais pessoal, maduro e intimista, 
com arranjos despojados e uma grande cumplicidade criativa 
entre a compositora e Refree. Em palco, Luísa Sobral é acompa-
nhada por Manuel Rocha (guitarras) e um trio de sopros formado 
por Sérgio Charrinho (fliscorne), Angelo Caleira (trompa) e Gil 
Gonçalves (tuba).
Luísa Sobral's new tour presents Rosa, her fifth album, produced by the 
prestigious Raül Refree. Rosa is her most personal, mature and inti-
mate album, with simple arrangements and a clear creative complicity 
between the composer and the Catalan producer. On stage, Luísa Sobral 
is accompanied by Manuel Rocha (guitars) and a woodwind trio formed 
by Sérgio Charrinho (flugelhorn), Ângelo Caleira (french horn) and Gil 
Gonçalves (tuba).

€  23,45
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Locomotiva Azul



09 Sáb/Sat · 23:00 Sala 2

OJP CONVIDA JESÚS SANTANDREU
10 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

ERA OUTRA  
VEZ UMA VEZ… 

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
SERVIÇO EDUCATIVO

A Orquestra Jazz do Porto convida o maestro, arranjador e saxofonista espanhol Jesús 
Santandreu. Com múltiplos prémios e distinções, Santandreu tem uma vasta e aplaudida 
carreira que se estende da música de câmara às big bands, das orquestras sinfónicas aos 
colectivos de sopros. O músico valenciano dirige e toca com a Orquestra Jazz do Porto 
o seu próprio repertório, parte dele composto especialmente para esta ocasião que se 
advinha memorável. 
Orquestra Jazz do Porto invites the Spanish conductor, arranger and saxophonist Jesús 
Santandreu. With multiple awards and distinctions, Santandreu has a vast and acclaimed career 
that ranges from chamber music to big bands, from symphonic orchestras to woodwind groups. 
The musician from Valencia conducts and performs his own repertoire with Orquestra Jazz do 
Porto, part of which was composed specially for this memorable occasion.

€  20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

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%
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INVICTA.
MÚSICA.FILMES

10-19 Fevereiro

A magia do cinema regressa à Casa da Música com quatro cine-concertos a 
não perder. No ano em que se completam 130 anos desde o nascimento de 
Charles Chaplin, A Quimera do Ouro está em cartaz numa sessão única na 
Sala Suggia. A banda sonora deste filme mudo inesquecível é interpretada 
ao vivo pela Orquestra Sinfónica. A ironia de Luis Buñuel e Salvados Dalí 
deu origem a outro filme clássico, mas mais polémico: L’âge d’or, com nova 
música de Martin Matalon interpretada em estreia nacional pelo Drumming. 
Mais recentemente, Bill Morrison assinou o filme Shelter, uma obra como-
vente com música do trio de compositores americanos Bang on a Can que 
o Remix interpreta ao vivo. Será difícil controlar as gargalhadas perante dois 
enormes génios da comédia, Chaplin e Buster Keaton, que podem ser vistos 
num cine-concerto com nova música criada em tempo real. Bandas sonoras 
emblemáticas são o mote para a abertura deste festival, entregue à Banda 
Sinfónica Portuguesa.
The magic of cinema returns to Casa da Música with four unmissable cine-con-
certs. In the year that celebrates 130 years of the birth of Charles Chaplin, The Gold 
Rush will be on screen at Sala Suggia in one single session with Orquestra Sinfónica 
performing live the soundtrack of this unforgettable silent film. The irony of Luis 
Buñuel and Salvador Dalí resulted in another classic, though more controversial, 
film: L’âge d’or, with new music by Martin Matalon performed for the first time in 
Portugal by Drumming. More recently, Bill Morrison directed Shelter, a poignant 
work with music by the trio of American songwriters Bang on a Can that the Remix 
Ensemble will perform live. It will be difficult not to laugh before these two gigantic 
geniuses of comedy, Chaplin and Buster Keaton, in a cine-concert with new music 
created in real time. Emblematic soundtracks are the motto of this festival, which 
will begin with a performance of Banda Sinfónica Portuguesa.
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10 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

BANDA SINFÓNICA 
PORTUGUESA

INVICTA.MÚSICA.FILMES

Francisco Ferreira direcção musical 

Hans Zimmer (arr. Erik Rozendom) 
At World’s End, do filme Piratas das 
Caraíbas: Nos Confins do Mundo
Marcel Peeters (arranjo) Cartoon 
José Alberto Pina The Ghost Ship 
Alain Boublil/Claude-Michel Schönberg 
(arr. Johan de Meij) Miss Saigon  

O programa que a Banda Sinfónica 
Portuguesa traz ao Invicta.Música.Filmes 
celebra bandas sonoras emblemáticas 
da história do cinema. Hans Zimmer 
musicou as aventuras e desventuras do 
excêntrico pirata Jack Sparrow em Piratas 
das Caraíbas, enquanto o espanhol José 
Alberto Pina se inspirou no trágico naufrá-
gio do transatlântico SS America, em 1994, 
para escrever The Ghost Ship. O programa 
inclui um medley com algumas das melo-
dias mais célebres de desenhos animados 
e ainda um arranjo do musical Miss Saigon, 
por sua vez inspirado no enredo da ópera 
de Puccini Madame Butterfly.  
The programme that Banda Sinfónica 
Portuguesa brings to the Invicta.Música.Filmes 
festival honors emblematic soundtracks in 
the history of cinema. Hans Zimmer set to 
music the adventures and misadventures 
of the eccentric pirate Jack Sparrow in the 
Caribbean Sea, while the Spanish José Alberto 
Pina was inspired by the tragic shipwreck of the 
SS America in 1994 to write The Ghost Ship. 
The programme includes a medley of some 
of the most celebrated cartoon melodies and 
an arrangement of the musical Miss Saigon 
inspired by the storyline of Puccini’s opera 
Madame Butterfly.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 25%



MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

INVICTA.MUSICA.FILMES

12 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

A IDADE DO OURO
CINE-CONCERTO 

DRUMMING – GRUPO DE PERCUSSÃO
Miquel Bernat direcção musical 
Worten Digitópia projecção

Martin Matalon Le Scorpion, música para o filme L’âge d’or de Luis Buñuel
(estreia em Portugal)
Salvador Dalí guião

Um dos primeiros filmes sonoros produzidos em França, em 1930, A Idade 
do Ouro de Buñuel foi um autêntico escândalo na sua época. Obra-chave 
do cinema surrealista, com argumento de Salvador Dalí e a presença 
no ecrã de artistas famosos como Max Ernst e Josep Llorens Artigas, 
atacava sem piedade a moral social e da Igreja perante as tentativas de 
consumação de uma relação amorosa. Setenta anos depois, o composi-
tor argentino Martin Matalon compôs uma nova banda sonora para este 
clássico, para seis percussionistas, piano e electrónica, que o mais desta-
cado agrupamento português de percussão traz agora ao festival Invicta.
Música.Filmes, acompanhando a projecção do filme na Sala Suggia.
One of the first sound films produced in France in 1930, Buñuel’s L’age d’or (The 
Golden Age) was a scandal in its time. A key work of surrealist cinema, with 
screenplay by Salvador Dalí and the collaboration of famous artists such as Max 
Ernst and Josep Llorens Artigas, it mercilessly attacked the social morals of the 
Church regarding the consummation of a loving relationship. Seventy years later, 
the Argentinian composer Martin Matalon wrote a new soundtrack for this clas-
sic film – for six percussionists, piano and electronics – that the most prominent 
Portuguese percussion ensemble brings to the Invicta.Música.Filmes festival to 
accompany the screening of the film at Sala Suggia.

€ 14,10
-
Cartão Amigo 25%
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Criado em 2010, o projecto Terra Livre 
reúne um colectivo de multi-instrumen-
tistas inspirados pelos ciclos da Natureza, 
materializando-se em canções que expres-
sam a vontade de ser um com a Terra. O 
espectáculo é um momento de harmonia 
que partilha o amor pelas diferentes 
culturas. Os Terra Livre integram alguns 
elementos da banda Terrakota e preparam 
agora o lançamento do seu primeiro álbum: 
Seeds, Roots, Flowers and Fruits.  
Created in 2010 by a group of multi-instru-
mentalists inspired by the cycles of nature, the 
Terra Livre project is materialized in songs that 
express the desire to be one with the Earth. 
The performance is a moment of harmony and 
love for different cultures. Some elements of 
Terrakota are part of this project that is now 
preparing its first album: Seeds, Roots, Flowers 
and Fruits.

Entrada Livre 

Depois do seu primeiro trabalho, 
Estereograma (2015), ser considerado pela 
jazz.pt um dos melhores discos do ano, os 
pLoo de Paulo Costa apresentam Pele de 
Papel, o segundo disco do quinteto. Nele 
se pretende uma convivência multicultural 
dentro do mesmo espaço, um local onde 
o jazz, a música do mundo, a música livre-
mente improvisada e a música contempo-
rânea possam coabitar.
After Estereograma (2015), considered by 
jazz.pt one of the best albums of the year, 
Paulo Costa's pLoo release Pele de Papel, the 
quintet's second album. This work intends to 
create a multicultural coexistence within the 
same space, a place where jazz, world music, 
free improvisation and contemporary music 
can meet.

Entrada Livre 

O antigo líder dos míticos Dr. Feelgood, 
banda gigante na Inglaterra dos anos 70, 
precursora do punk e praticante de um 
feroz rhythm’n’blues (que influenciou Paul 
Weller dos The Jam ou Joe Strummer dos 
The Clash), apresenta o seu novo álbum 
Blow Your Mind. Juntando uma banda com 
músicos como Mick Talbot (Style Council) 
ou Norman Watt-Roy (Blockheads de Ian 
Dury), o disco tem arrancado fortes elogios 
da crítica e sustentado uma nova vida em 
palco de Wilko Johnson, que continua a 
tocar guitarra desalmadamente e a assinar 
o que muitos garantem ser um dos melho-
res concertos da actualidade.
The former leader of the legendary Dr. 
Feelgood, a huge band in England in the 70s, 
precursor of punk and the fierce rhythm’n’blues 
(who influenced Paul Weller from The Jam 
or Joe Strummer from The Clash), presents 
his new album Blow Your Mind. Summoning 
musicians such as Mick Talbot (Style Council) 
or Norman Watt-Roy (Ian Dury's Blockheads), 
the album has been greatly acclaimed by 
critics, sustaining a new life on stage for Wilko 
Johnson, who continues to play guitar relent-
lessly and is responsible for what many claim to 
be one of the best concerts today.

1ª Plateia € 45 · 2ª Plateia € 35 · 3ª Plateia € 30
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Uguru

13 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

WILKO JOHNSON
13 Qua/Wed · 21:30 Café

TERRA LIVRE
14 Qui/Thu · 22:00 Café

 PLOO



Com Diogo Aranha, Emídio Rodrigues 
e Teresa Brum

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.

€ 39,5

INVICTA.MUSICA.FILMES

16 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

MUNDO ANIMADO
CONCERTO PARA FAMÍLIAS · SERVIÇO EDUCATIVO  

CINE-CONCERTO

15 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

António Serginho, Óscar Rodrigues e Pedro Cardoso (Peixe) direcção artística e 
interpretação
Worten Digitópia projecção
IndieJúnior Allianz co-produção
Filmes Charles Chaplin e Buster Keaton

A criação ao vivo de bandas sonoras para filmes projectados no grande ecrã é 
sempre um momento único. Nele se manifesta a poesia do velho cinema mudo, 
admitindo mudanças subtis na interpretação musical e uma liberdade de impro-
viso mais disruptiva e actual. De um ou outro modo, coloca-se o performer na 
corda bamba. Aos filmes clássicos de Chaplin ou Buster Keaton juntamos novas 
sonoridades num cine-concerto imperdível.
The live creation of soundtracks for movies projected on the big screen is always a unique 
moment. It manifests the poetry of the old silent films, allowing subtle changes in musical 
interpretation and the freedom to improvise in a more disruptive and contemporary 
fashion. In one way or another, the performer is always walking a tightrope. We add new 
sonorities to the classic films of Chaplin or Buster Keaton in an unmissable cine-concert.

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
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16 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

A QUIMERA DO 
OURO

SINFÓNICA FORA DE SÉRIE  
CINE-CONCERTO

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Jayce Ogren direcção musical 
Worten Digitópia projecção

Charles Chaplin filme
Charles Chaplin (arr. Timothy Brock) música

European Film Philharmonic Institute

Chaplin ocupa um lugar cimeiro na galeria dos maiores génios de sempre do cinema. 
Menos conhecido é o facto de ter sido também o criador de bandas sonoras para vários 
dos seus filmes. Sobre A Quimera do Ouro, de 1925, uma das comédias mais icónicas da 
história, afirmou ser o filme pelo qual gostaria de ser recordado. Nele, o famoso Vagabundo 
tenta a sorte no Alasca durante a febre do ouro, mas é apanhado numa sucessão de 
aventuras tão cómicas quanto comoventes. É precisamente este grande clássico que o 
festival Invicta.Música.Filmes apresenta numa sessão única em que a Orquestra Sinfónica 
acompanha ao vivo a projecção do filme. Um cine-concerto fabuloso e recheado de humor 
que promete ficar marcado na memória.
Chaplin occupies a prominent place in the gallery of the greatest geniuses of cinema. The fact 
that he also created soundtracks for several of his films is something that a lot of people don’t 
know. Chaplin said The Gold Rush, 1925, one of the most iconic comedies in history, was the movie 
for which he would like to be remembered. In it, the famous Tramp tries his luck in Alaska during 
the gold rush, but is caught in a succession of comic and moving adventures. It is precisely this 
great classic that the Invicta.Música.Filmes festival presents in a unique session with Orquestra 
Sinfónica performing live during the screening of the film. A fabulous, humor-filled cine-concert 
that won’t be easily forgotten.

FEVEREIRO 2019

€ 23,45
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%



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 introductory journey through French 
culture, with etiquette classes and gourmet 
music tasting.

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

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

17 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

INVICTA.MUSICA.FILMES
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17 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VADYM KHOLODENKO
CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Ludwig van Beethoven Sonata op.27 nº 2, “quasi una fantasia” (Ao Luar)
Sergei Rachmaninoff Prelúdio em Dó sustenido menor, op.3 nº 2
Sergei Rachmaninoff 7 Prelúdios, op.23
-
Alexander Scriabin Sonata para piano nº 6; 6 Prelúdios, op.13;  
5 Prelúdios op.16; Poema Satânico, op.36; Poema Trágico op.34;  
Vers la flame, op.72; Sonata para piano nº 5

Após o enorme sucesso que representou o recital de Vadym Kholodenko no 
Ciclo de Piano 2016, o vencedor da Medalha de Ouro do Concurso Van Cliburn 
regressa com um programa que abre com a celebérrima Sonata ao Luar de 
Beethoven e prossegue com a insuperável verve melódica de Rachmaninoff. A 
segunda parte é inteiramente preenchida por obras de Scriabin que são a base 
do mais recente disco de Kholodenko para a Harmonia Mundi, premiado com o 
Diapason D’Or do Ano de 2018 na categoria de piano. Nele percorre as diversas 
fases criativas do compositor, dos prelúdios de juventude a Vers la flame, a 
última obra que concluiu.
Following the enormous success of Vadym Kholodenko’s recital at the 2016 Piano 
Series, the winner of the Gold Medal of the Van Cliburn Competition returns to Sala 
Suggia with a programme that opens with the celebrated Beethoven's Moonlight 
Sonata and continues with the unsurpassed melodic verve of Rachmaninoff . The 
second part is entirely filled with works by Scriabin which are the basis of the latest 
Kholodenko record for Harmonia Mundi, awarded Diapason D'Or of the Year 2018 in 
the piano category. In it he goes through the various creative phases of the composer, 
from youth preludes to Vers la flame, the last work he has completed

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

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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19 Ter/Tue · 19:30 Sala Suggia

SHELTER
CINE-CONCERTO

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical
Iris Oja meio-soprano
Leonor Melo soprano
Ângela Alves soprano
Worten Digitópia projecção

Bill Morrison filme
David Lang, Michael Gordon e Julia Wolfe música
Deborah Artman libreto

O universo de Shelter evoca o poder e a ameaça da natureza, a 
promessa de expansão de limites contida na estrutura de uma nova 
casa, a pura beleza estética de plantas de casas, a doce arquitec-
tura do som e a vulnerabilidade apreensiva que está presente até 
na segurança do sono. Uma profunda e comovente reflexão sobre o 
significado de ter um abrigo, com assinatura musical dos funda-
dores do agrupamento nova-iorquino Bang on a Can. A beleza das 
imagens de Shelter, filme de Bill Morrison com música de David 
Lang, Michael Gordon e Julia Wolfe, é apenas comparável à magia 
da música, à energia do ritmo e à pureza da escrita vocal. 
The universe of Shelter evokes the power and the threat of nature, the 
promise of expanding the boundaries contained within the structure 
of a new home, the pure aesthetic beauty of houseplants, the sweet 
architecture of sound and the apprehensive vulnerability that exists even 
in the safety of sleep. A profound and moving reflection on the meaning 
of having a shelter with music performed by the founders of the New 
York group Bang on a Can. The beautiful images of Shelter, Bill Morrison’s 
film with music by David Lang, Michael Gordon and Julia Wolfe, is only 
comparable to the magic of the music, the energy of the rhythm and the 
purity of the vocal writing.

€ 14,10
-
Jovem 50%
Professores e estudantes de música 50%
Cartão Amigo 25%
Cartão BPI 20%
Sénior 15%
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"Artman encontrou 
uma forma de usar o 
seu apurado sentido 
da linguagem para 
criar um mecanismo 
que torna mais 
acessível a música 
aventureira e 
desafiadora dos
 três compositores."
THE WOODSTOCK TIMES

INVICTA.MUSICA.FILMES
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Os Lone Lisbonaires inspiram-se na 
cultura musical afro-americana do delta 
do Mississippi, filtrada pela luz particular 
de uma tarde à Beira Tejo. Cultivam o gosto 
pelas expressões mais rudimentares do 
blues e da folk, actualizadas pela energia 
rock’n’roll que transforma os concertos em 
intensos momentos de partilha.
The Lone Lisbonaires are inspired by the 
African-American musical culture of the 
Mississippi Delta, filtered through the remark-
able afternoon light on the banks of the Tagus 
River. They cultivate the taste for the most 
rudimentary expressions of blues and folk, 
updated by the rock’n’roll energy that turns 
their concerts into intense moments of sharing.

Entrada Livre

Desde a última edição do Festival da 
Canção, a carreira de Janeiro não pára 
de crescer, conquistando grande visibi-
lidade e popularidade. O ano passado 
ficou marcado pela edição do seu disco 
de estreia Fragmentos, que agora apre-
senta num concerto único em que se faz 
acompanhar por banda e convidados. No 
alinhamento, não faltarão os celebrados 
singles “Canção para ti”, “Preguiça” e “(sem 
título)”, canções que têm encontrado 
grande receptividade do público. 
Since the last edition of the Eurovision Song 
Contest, Janeiro's career has evolved, gaining 
great visibility and popularity. Last year he 
released his debut album Fragmentos, which 
he is now presenting in a unique concert with 
a band and guests. The lineup will include the 
celebrated singles "Canção para ti", "Preguiça" 
and "(sem título)", songs that have been very 
well received by the public.

€ 10
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Ruela Music

Depois de Dá, Casulo e Quarto Crescente, 
a nova aventura de Márcia chama-se 
Vai e Vem. Lançado em Outubro do ano 
passado, o disco é composto exclusiva-
mente por temas da sua autoria, com letras 
honestas e profundas. Mais um álbum 
repleto de emoções e que nos enche 
a alma, assinado por uma das grandes 
compositoras de canções do nosso país.
After Dá, Casulo and Quarto Crescente, the 
new adventure of Marcia is called Vai e Vem. 
Released last October, the album consists 
exclusively of her songs, with honest and 
profound lyrics. Another emotional album 
that feeds the soul, signed by one of the great 
Portuguese songwriters.

1ª Plateia € 17 · 2ª Plateia € 17 · 3ª Plateia € 12
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Arruada

20 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

MÁRCIA
20 Qua/Wed · 21:30 Café

LONE LISBONAIRES
21 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

JANEIRO
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O baixista, compositor e produtor brasileiro 
Frederico Heliodoro já foi premiado como 
instrumentista e compositor. Dividiu o 
palco com Roberto Menescal, Jane Duboc, 
Juarez Moreira, Benjamim Taubkin, Rafael 
Vernet, Nelson Faria, Sérgio Galvão, Chico 
Amaral e Cléber Alves. Actual membro do 
grupo Caipi de Kurt Rosenwinkel, Heliodoro 
apresenta composições inéditas, música 
dos seus cinco álbuns e ainda composições 
dos restantes elementos do quarteto. 
Brazilian bass player, composer and producer 
Frederico Heliodoro has already been awarded 
both as an instrumentalist and a composer. He 
shared the stage with Roberto Menescal, Jane 
Duboc, Juarez Moreira, Benjamim Taubkin, 
Rafael Vernet, Nelson Faria, Sérgio Galvão, 
Chico Amaral and Cléber Alves. A current 
member of Kurt Rosenwinkel's Caipi, Heliodoro 
presents new compositions, songs from his five 
albums and also songs written by the remaining 
elements of the quartet.

Entrada Livre

Joaquim Alves e Luís Oliveira formadores

O Carnaval chega mais cedo para reclamar liberdade musical. Dançando por continentes, 
batucadas tropicais encontram-se com zés-pereiras. Do namoro de sonoridades nasce 
uma festa mestiçada. As indicações são simples: venha com vontade de se divertir e 
percutir; use os instrumentos à disposição e, se quiser, deixe o corpo render-se ao ritmo.
Carnaval arrives early claiming its musical freedom. Dancing across continents, tropical beats 
meet zés-pereiras. From the courtship of different sounds results a crossbreed party. The rules are 
simple: you must have fun and make some music; use the instruments at your disposal and, if you 
want, let your body surrender to the rhythm.

MÚSICO POR UM DIA
Oficinas destinadas ao público geral (maiores de 12 anos)  
que se iniciam de manhã e encerram ao final da tarde  
com a apresentação (de entrada livre) do trabalho realizado

€ 7,05 (€ 23,45 para um grupo de 4 pessoas)

23 Sáb/Sat · 11:00-17:00 Sala de Ensaio 2

CARNAVAL NA CASA
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS 

SERVIÇO EDUCATIVO

21 Qui/Thu · 22:00 Café

FREDERICO HELIODORO 
QUARTETO
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23 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

CONCERTO ESPIRITUAL
SINFÓNICA SÉRIE DESCOBERTAS

ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
Brad Lubman direcção musical 
Irvine Arditti violino

Claude Vivier Siddhartha  
(estreia em Portugal)
-
Elliott Carter Concerto para violino e orquestra  
(estreia em Portugal)
Charles Ives Three Places in New England 

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Pedro Almeida

Irvine Arditti, fundador do prestigiado Arditti Quartet, 
regressa à Sala Suggia para interpretar um dos marcos do 
repertório violinístico do final do século XX: o Concerto do 
norte-americano Elliott Carter. Num fim de tarde dedicado 
à América do Norte, o maestro Brad Lubman, também ele 
americano, dirige uma das principais obras do compositor 
canadiano Claude Vivier. Siddharta inspira-se no livro 
homónimo de Hermann Hesse que conta a jornada de 
um jovem à procura da plenitude espiritual. Não menos 
apelativa é a obra de outro americano, Charles Ives, que 
inclui referências a temas militares e ao espiritual negro 
“Old Black Joe”. 
Irvine Arditti, founder of the prestigious Arditti Quartet, returns 
to Sala Suggia to play one of the milestones of the violin 
repertoire from the late twentieth century: the Concerto of 
North-American Elliott Carter. In a late afternoon performance 
dedicated to North America, Brad Lubman, also American, 
conducts one of the main works by the Canadian composer 
Claude Vivier. Siddharta is based on the book of the same name 
by Hermann Hesse, which tells the story of a young man’s quest 
for spiritual fullness, often suggesting a ritual and mystical side. 
No less appealing is the work of another American, Charles 
Ives, including references to military themes and the African 
American spiritual “Old Black Joe.”

“A abordagem de Arditti ao 
violino é fascinante.”

THE TELEGRAPH

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%
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Bernardo Santos piano

Alexander Scriabin Sonata nº 2, op. 19
Franz Liszt São Francisco de Paula caminhando sobre as ondas, S. 175
Franz Liszt Danza sacra e duetto finale d’Aida, S.436, sobre temas de Verdi
Frederico de Freitas Tema e Variações 

Bernardo Santos formou-se na Universidade de Aveiro e partiu depois para o Conservatori 
del Liceu em Barcelona, concluindo uma pós-graduação com Josep Colom. O recital 
que apresenta na Casa da Música inclui peças emblemáticas do Romantismo e o Tema 
e Variações de Frederico de Freitas, uma obra de 1944 recentemente publicada numa 
edição crítica assinada pelo pianista.
Bernardo Santos graduated from the University of Aveiro and then left for the Conservatori del 
Liceu, in Barcelona,   finishing a postgraduate course with Josep Colom. The recital he presents 
at Casa da Música includes emblematic pieces of Romanticism and Theme and Variations by 
Frederico de Freitas, a 1944 piece recently released in a critical edition signed by the pianist.

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

Factor E! direcção artística  
Artur Carvalho, Daniel Sousa, Inês 
Lapa, Joaquim Alves e Tiago Oliveira 
interpretação
Óscar Rodrigues electrónica

Se a música alimenta, sirva-se então 
uma suculenta refeição de Bach. Este 
concerto bem-humorado, finalista dos 
YEAH! Awards, os prémios europeus para 
produções infanto-juvenis, já montou o 
restaurante em vários palcos, inclusive em 
São Paulo. Regressa à Casa com a melhor 
ementa barroca.
If music is the food of the soul, please help your-
self to a succulent meal of Bach. This humor-
ous concert, finalist of the YEAH! Awards, the 
Young European Awards, has already set the 
table on several stages, including in São Paulo. 
It returns to Casa da Música with the best 
baroque menu.

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%

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

BACH BE CUE
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO 

26 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

BERNARDO SANTOS
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA 
 PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS 

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS



26 Ter/Tue · 21:30 Café

KANYE WEST –  
LATE ORCHESTRATION  

AT ABBEY ROAD
RED BULL MUSIC APRESENTA: 

FILMES+DOCUMENTÁRIOS 

Em 2006, Kanye West gravou uma actua-
ção ao vivo exclusiva nos estúdios da 
Abbey Road, à frente de uma orquestra de 
cordas. Um concerto revelador das quali-
dades que o tornaram um dos artistas mais 
influentes do hip hop do século XXI.
In 2006, Kanye West recorded an exclusive live 
performance at Abbey Road studios backed by 
a string orchestra. A concert that revealed the 
qualities that made him one of the most influen-
tial hip hop artists of the 21st century.

Entrada Livre

Daily Misconceptions é um projecto de João 
M. Santos, com sonoridades suaves que se 
estendem sobre batidas electrónicas naïves, 
melodias glitchy pop e vozes lo-fi.
Daily Misconceptions is a project by João M. 
Santos, with soft sonorities that stretch over 
naïve electronic beats, glitchy pop melodies, 
and lo-fi voices.

Entrada Livre

Still Life nasce da fusão entre o violino de 
João Silva e a voz de Margherita Abita, 
esvoaçando sobre melodias e loops 
criados em tempo real com a participação 
de Claudio Marrero (saxofone e teclado). 
Sob a influência do jazz, da world music e 
da pop surgem canções originais, com uma 
atmosfera mágica e magnética.
Still Life is born of the fusion between João 
Silva's violin and Margherita Abita's voice, 
fluttering over real-time melodies and loops 
with the participation of Claudio Marrero (saxo-
phone and keyboards). Under the influence 
of jazz, world music and pop music, Still Life's 
original songs have a magical and magnetic 
atmosphere.
Entrada Livre  

27 Qua/Wed · 21:30 Café

DAILY MISCONCEPTIONS
28 Qui/Thu · 22:00 Café

STILL LIFE TRIO



www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

14 Qui/Thu · 19:30

DIA DOS NAMORADOS 
MENU

Bisque de lagostim, “chamuça” de peixe com chili  
***

Cavala marinada  com mirim, pêra e gelado de rúcula  
***

Toro de vitela a baixa temperatura, batata doce  e vegetais  
***

Caramelo, framboesa e gengibre  

Vinhos
Altano branco

Quinta de Lemos D. Louise 
€ 37,5

19 Ter· 19:30 

NIEPOORT
PROVA DE VINHOS

A Niepoort é uma empresa familiar independente há mais de 
150 anos. Esta empresa vê-se como um produtor de vinhos 
diferenciados (Vinhos do Porto e Douro), conjugando a tradição 
secular com a inovação. Ao longo do seu crescimento, esta 
conjugação passou a incluir os vinhos de duas outras regiões, 
que contribuíram para delinear o triângulo Douro-Bairrada-Dão. 
Os vértices mais recentes (também) “dão cartas” e ocupam 
um lugar que a Niepoort considerou importante recuperar, 
dado o potencial que possuem, aliando a inegável herança do 
passado vitivinícola de Portugal às possibilidades de inovação. 
Sempre na procura de concretizar sonhos, criando os proces-
sos adequados e mantendo a vontade de aprender, estas são as 
características reconhecidas à Niepoort. 

€ 25 (inclui jantar depois da prova)



SABER OUVIR:  
10º CURSO LIVRE DE 

HISTÓRIA DA MÚSICA
Dirigido a todos os públicos, independentemente da sua formação musical, o Curso Livre 
de História da Música chega à sua 10ª edição mantendo uma relação próxima com a 
programação da Casa da Música. Começa por propor uma série de percursos por entre 
tradições populares e correntes eruditas das Américas, dividida entre dois módulos. A liga-
ção entre música e linguagem é, por outro lado, uma viagem no tempo desde o pensamento 
filosófico da Antiguidade às práticas contemporâneas. Fazendo uma ponte com o festival 
Música & Revolução, o Curso inclui um módulo dedicado a uma das grandes revoluções na 
história da música e aos seus efeitos: a gravação. Já no Outono, desvenda-se a arquitectura 
da fuga, uma forma elevada ao seu auge na obra de Bach.

Janeiro a Outubro 2019
Segundas 17:30 às 19:15

Auditório Fundação EDP

Módulos individuais de três sessões € 28
Curso na totalidade € 95* 

*Cartão Amigo 25%

11, 18 e 25 FEV
2º Módulo 

MÚSICA E LINGUAGEM 
DANIEL MOREIRA

Uma panorâmica histórica sobre a ligação ancestral entre música e linguagem, da 
Antiguidade Clássica à actualidade. O que distingue (e o que aproxima) os dois meios, 
quais as condições para serem combinados e em que medida a linguagem pode servir de 
modelo para o pensamento sobre a música (ou o contrário). Este módulo mostra ainda 
como música e linguagem têm sido combinadas de diferentes formas pelos compositores, 
passando pela polifonia medieval, a sinfonia clássico-romântica e a ópera actual.

11, 18 e 25 MAR

3º Módulo

SONHO AMERICANO: 
À DESCOBERTA DE UMA 
IDENTIDADE MUSICAL

PEDRO ALMEIDA

29 ABR, 06 e 13 MAI

4º Módulo

UMA REVOLUÇÃO 
CHAMADA FONÓGRAFO

LEONOR LOSA

 21 e 28 OUT, 04 NOV

5º Módulo

A ARTE DA FUGA
DANIEL MOREIRA

APOIO



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

VISITAS GUIADAS
11:00 E 16:00



FUNDADORES GOLD

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

EMPRESAS AMIGAS

Deloitte
Externato Ribadouro
Grupo Douro Azul
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







MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

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

PATROCÍNIO VERÃO NA CASA 
SUPER BOCK

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


