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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



Estão a chegar muitos dos concertos mais esperados do ano.  
O mês de Outubro começa com o Dia Mundial da Música  
e estende-se com uma programação que promete conquistar 
todos os públicos. O dia 1 é dia de festa, e leva pela cidade uma 
peça icónica do Novo Mundo, escrita pelo norte-americano  
Terry Riley. Também dos Estados Unidos vem uma formação 
histórica do jazz, o Art Ensemble of Chicago, que está a comemo-
rar o 50º aniversário! Este é um dos concertos integrados em  
mais uma edição do festival Outono em Jazz, que inclui cruzamen-
tos com influências turcas, polacas, africanas e brasileiras e traz 
nomes como o trompetista Theo Croker, o pianista Kevin Hays,  
o guitarrista Lionel Loueke, o saxofonista Esdras Nogueira,  
o contrabaixista Wojtek Mazolewski e ainda algumas celebrações 
pertinentes da música popular brasileira com os colectivos Água 
de Moringa (choro) e Bossa Nova 60 anos.
A celebrar 10 anos preenchidos por grandes actuações e que 
marcaram todas as temporadas desta sala de concertos, o Coro 
Casa da Música apresenta duas importantíssimas obras da música 
sacra: as Vésperas de Monteverdi, um marco do Barroco inicial,  
e a Missa nº 5 de Schubert, que junta o Coro à Orquestra Sinfónica. 
Algumas das mais célebres sonatas de Beethoven estão no centro 
de mais um recital do Ciclo de Piano, desta vez com a georgiana 
Khatia Buniatishvili. No regresso do Artista em Residência 2019, 
Jörg Widmann, dois concertos do Remix Ensemble e da Orquestra 
Sinfónica expõem um panorama sobre a obra deste multifacetado 
músico alemão, sendo que várias das peças incluídas no programa 
serão interpretadas pela primeira vez em Portugal. A Sinfónica 
prossegue a Integral das Sinfonias de Tchaikovski e destaca-se 
ainda o regresso da Orquestra Gulbenkian, com um programa 
associado ao Ano Novo Mundo da Casa da Música, que conta com 
o grande violoncelista brasileiro António Menezes como solista. 
Para as famílias que nunca se esqueceram do Sítio do Pica-Pau 
Amarelo ou que o queiram contar aos mais novos, sobe ao palco 
uma co-produção com a Ópera Isto que promete levar-nos pelo 
mundo mágico das lendas e da música brasileira.
Como se não fosse já suficientemente difícil escolher entre estas 
propostas, a programação não se fica por aqui e inclui também 
sonoridades africanas, fado, música de câmara, os sempre concor-
ridos concertos de entrada livre no Café Casa da Música e as 
propostas educativas – como por exemplo uma oficina de criação 
de instrumentos a partir de aparelhos electrónicos obsoletos.

Many of the most anticipated concerts of the year are happening this 
month. October begins with World Music Day and continues with  
a program designed to delight all audiences. The 1st of the month is a day 
to celebrate and offer the city an iconic New World piece written by the 
American Terry Riley. Also from the United States, we welcome a historic 
jazz combo, the Art Ensemble of Chicago, which is celebrating its 50th 
anniversary! This is one of the concerts in our latest edition of the Autumn 
in Jazz Festival, which also includes Turkish, Polish, African and Brazilian 
influences and artists such as trumpeter Theo Croker, pianist Kevin Hays, 
guitarist Lionel Loueke, saxophonist Esdras Nogueira, bassist Wojtek 
Mazolewski and also some pertinent celebrations of Brazilian popular 
music with the collectives Água de Moringa (choro) and Bossa Nova 60 
Anos (60 years of Bossa Nova).
Celebrating 10 years filled with great performances in every season of 
this concert hall, Coro Casa da Música performs two very important 
sacred music pieces: Monteverdi’s Vespers, an early Baroque landmark, 
and Schubert’s Mass No. 5, which brings together Coro Casa da Música 
and Orquestra Sinfónica. Some of Beethoven’s most celebrated sonatas 
are at the centre of yet another recital of the Piano Series, this time with 
Georgian Khatia Buniatishvili. On the return of the Artist in Residence 
2019, Jörg Widmann, two concerts by Remix Ensemble and Orquestra 
Sinfónica provide an overview of the work of this multifaceted German 
musician, and many of the pieces included in the programme will be 
Portuguese premieres. Orquestra Sinfónica proceeds with Tchaikovski’s 
symphonies, and also noteworthy is the return of Orquestra Gulbenkian 
with a program associated with the New World year of Casa da Música, 
with the great Brazilian cellist António Menezes as soloist. For families 
who have never forgotten Sítio do Pica-Pau Amarelo and want to share it 
with their children, a co-production with Ópera Isto will take them through 
the magical world of Brazilian legends and music.
And to make your choice between all our suggestions even harder,  
the programme also includes African sounds, fado, chamber music, the 
always crowded free-entry concerts at Café Casa da Música and many 
educational proposals – as, for example, a workshop for creating instru-
ments with obsolete electronic devices.

EDITORIAL

JAZZ AO CAIR DA FOLHA
 

JAZZ IN THE FALL
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01 TER CIDADE COM C
Dia Mundial da Música
Serviço Educativo
Entrada Livre

02 QUA ELAS E O JAZZ 

02 QUA HELENA KENDALL
Entrada Livre

03 QUI MUSICA NUDA

03 QUI THE SMOKESTAKERS
Entrada Livre

05 SÁB KHATIA BUNIATISHVILI
Ciclo Piano Fundação EDP

06 DOM KENONG PENONTONG
Serviço Educativo

06 DOM BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA 

06 DOM RODRIGO LEÃO

08 TER MAAT SAXOPHONE QUARTET 
Prémio Jovens Músicos/Antena 2

09 QUA MARIANA FABIÃO E O  
BAIRRO DO SAMBA
Entrada Livre

10 QUI CAMERATA FLAMENCO PROJECT  
– “FALLA 3.0”
Festival Flamenco Porto 2019

10 QUI A DIÁSPORA DOS SONS AFRICANOS 
Banda Maravilha convida Tito Paris  
e outros amigos

10 OUT – 
04 NOV

OUTONO EM JAZZ

10 QUI MARTIN SUED QUARTET
Entrada Livre

11 SEX MISSA DE SCHUBERT
Orquestra Sinfónica  
& Coro Casa da Música

12 SÁB GULBENKIAN NO NOVO MUNDO
Orquestra Gulbenkian

13 DOM SELVA SINFÓNICA
Serviço Educativo

13 DOM SAMBA DO B CONVIDA  
MARCOS SACRAMENTO
Entrada Livre

13 DOM THEO CROKER “STAR  
PEOPLE NATION”
KEVIN HAYS E LIONEL LOUEKE

15 TER QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS
 

15 TER THE ART ENSEMBLE OF CHICAGO
ILHAN ERSAHIN’S  
ISTANBUL SESSIONS

16 QUA OMD “40 YEARS – GREATEST  
HITS – SOUVENIR”

16 QUA GABRIELA COUTO
Entrada Livre

16 QUA LAGUM

17 QUI ESDRAS NOGUEIRA EM TRANSE
Entrada Livre

18 SEX FADO À MESA
Ana Pinhal e Marco Oliveira

19 SÁB +  
20 DOM

RESPIGADORES ELECTRÓNICOS
Serviço Educativo

19 SÁB PICA-PAU AMARELO
Serviço Educativo

19 SÁB WIDMANN EM CONCERTO
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

20 DOM VÉSPERAS DE MONTEVERDI
10º Aniversário do Coro  
Casa da Música

20 DOM CARLOS FUCHS E ÁGUA DE MORINGA
WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET

22 TER ANTÓNIO MONT’ALVERNE  
& RUI CRISTÃO

22 TER BOSSA NOVA 60 ANOS COM 
QUARTETO DO RIO, ROBERTO 
MENESCAL, WANDA SÁ, JOÃO 
CAVALCANTI,  MARCELO CALDI  
E RODOLFO DE CARVALHO

23 QUA ORELHUDO!
Serviço Educativo

23 QUA DORANTES – EL TIEMPO  
POR TESTIGO
Festival Flamenco Porto 2019

23 QUA ANA STILWELL
Entrada Livre

24 QUI POKAZ TRIO
Entrada Livre

25 SEX DE MOZART A TCHAIKOVSKI
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

25 SEX CÉSAR LACERDA

26 SÁB TOM AFRO TOM
Serviço Educativo

26 SÁB WIDMANN TOTAL
Remix Ensemble Casa da Música

26 SÁB PEDRO MOUTINHO “UM FADO  
AO CONTRÁRIO”

27 DOM GRILIS EM PARIS
Serviço Educativo

27 DOM SINFONIA MANFRED
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

27 DOM RABIH ABOU-KHALIL &  
JOACHIM KÜHN feat. JARROD 
CAGWIN “JOURNEY TO THE  
CENTRE OF AN EGG” 
RICARDO TOSCANO TRIO  
feat. special guest ALI JACKSON

29 TER DIANA BOTELHO VIEIRA 

30 QUA MANUEL DE OLIVEIRA
RODRIGO AMADO THIS IS OUR 
LANGUAGE 4TET feat.  
JOE MCPHEE, KENT KESSLER,  
CHRIS CORSANO

30 QUA YOSUNE
Entrada Livre

31 QUI OLEG BUTMAN &  
NATALIA SMIRNOVA DUO
Entrada Livre
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01 Ter/Tue

CIDADE COM C
DIA MUNDIAL DA MÚSICA · SERVIÇO EDUCATIVO

02 Qua/Wed · 21:30 Café

HELENA KENDALL
SUPER BOCK UNLOCK

03 Qui/Thu · 21:30 Sala 2

MUSICA NUDA
02 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

ELAS E O JAZZ 

Daniel Sousa e Óscar Rodrigues direcção musical
Alunos de escolas do ensino vocacional de música interpretação

Há 65 anos, Terry Riley compôs In C, obra emblemática reconhe-
cida como uma das mais importantes do movimento minimalista. 
Entre as suas particularidades, o facto de ter sido escrita sem 
instrumentação e duração definidas, permitindo que a cada inter-
pretação corresponda uma obra nova, faz dela, pela universalidade, 
a inspiração perfeita para a celebração do Dia Mundial da Música. 
Sixty-five years ago, Terry Riley composed In C, recognized as one of the 
most important emblematic works of the minimalist movement. Among 
its peculiarities, the fact that it was written without instrumentation or 
defined duration, allowing each interpretation to correspond to a new 
piece, makes it, through universality, the perfect inspiration for the cele-
bration of World Music Day.

10:00 Praça da Casa da Música
11:30 Hospital de S. João (apenas para os utentes)
15:00 Estação de Metro Casa da Música
16:00 Mercado Temporário do Bolhão
19:00 Auditório do Conservatório de Música do Porto

CICLOS E CELEBRAÇÕES
Projectos emblemáticos do Serviço Educativo que muitas vezes envolvem músicos de todo o País,  
escolas do ensino vocacional de música, grupos de pessoas socialmente desfavorecidas, comunidades 
diferentes que se encontram na música

Entrada Livre 

Jovem cantautora portuguesa nascida  
no Porto, Helena Kendall aprendeu a tocar 
guitarra através da internet e rapidamente 
começou a criar as suas canções. Fundou 
a banda Os Kendall, partilhou o palco com 
Miguel Araújo e participou no Festival da 
Canção de 2017 como intérprete do tema 
Andamos no Céu, de João Só. Pouco 
depois, abraçou a língua portuguesa e a 
pop acústica e passou a encarar os palcos 
em nome próprio, fazendo-se acompanhar 
de nova banda. Gravou o seu primeiro disco 
de originais, Prefácio, com a participação 
de Miguel Araújo. O álbum contém onze 
canções sobre histórias e lugares que não 
deixam ninguém indiferente. 
Helena Kendall is a young singer-songwriter 
from Porto who learned to play the guitar over 
the internet and quickly began to write her own 
songs. She formed the band Os Kendall, shared 
the stage with Miguel Araújo and competed 
in the Festival da Canção 2017 with Andamos 
no Céu, a song written by João Só. Soon after, 
she embraced acoustic pop music and the 
Portuguese language, and began a solo career, 
accompanied by a new band. She recorded 
her first album, Prefácio, with the collaboration 
of Miguel Araújo. The album contains eleven 
songs about stories and places to which no one 
is indifferent.

Entrada Livre

Com 15 anos de carreira, oito álbuns de 
estúdio e centenas de concertos, o duo 
de voice’n’bass Musica Nuda, nascido do 
encontro acidental entre Ferruccio Spinatti 
e Petra Magoni, continua a trilhar um 
percurso ímpar na música e reencontra-se 
agora com o público português. A junção 
do talento de Ferruccio no contrabaixo  
e da voz imensa de Petra tem conquistado, 
ao longo do tempo, as salas mais prestigia-
das do mundo.
With a 15-year career, eight studio albums and 
hundreds of concerts, voice’n’bass duo Musica 
Nuda, born of the accidental encounter of 
Ferruccio Spinatti and Petra Magoni, continue 
its unique path in music and is now reunited with 
the Portuguese audience. The combination of 
Ferruccio’s talent on the double bass and Petra’s 
immense voice has, over time, conquered the 
most prestigious venues in the world.

€ 25
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Contos da Praça

Acompanhadas por um trio de luxo, com João Pedro Coelho (piano), 
Romeu Tristão (contrabaixo) e André Sousa Machado (bateria),  
as cantoras Joana Machado, Marta Hugon e Mariana Norton, 
amigas de longa data, juntam-se em palco para partilhar o amor 
pelo jazz. No repertório trazem os seus standards preferidos, 
recriando o universo sempre contemporâneo dos musicais da 
Broadway e dos clubes de jazz nova-iorquinos.
Accompanied by a marvelous trio, with João Pedro Coelho (piano), 
Romeu Tristão (double bass) and André Sousa Machado (drums), long-
time friends Joana Machado, Marta Hugon and Mariana Norton gather 
onstage to share their love of jazz. The repertoire include their favorite 
standards, recreating the ever-contemporary universe of Broadway 
musicals and New York jazz clubs.

1ª Plateia € 20 · 2ª Plateia € 18 · 3ª Plateia € 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Força de Produção

03 Qui/Thu · 22:00 Café

THE SMOKESTAKERS
SUPER BOCK UNLOCK

Os 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 representa a imagem e o senti-
mento do blues, num repertório que 
abrange a tradição e a actualidade. Em 
formato acústico, com notas de slide  
guitar e harmónica sobrevoadas 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

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

KENONG PENONTONG
CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

05 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

KHATIA 
BUNIATISHVILI

CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP

Ludwig van Beethoven Sonata op.31 nº 2, “A tempestade”
Ludwig van Beethoven Sonata op.27 nº 2, “Ao luar”
-
Ludwig van Beethoven Sonata op.13, “Patética”
Ludwig van Beethoven Sonata op.57, “Appassionata”

Naquela que é a sua estreia na Casa da Música, a pianista Khatia Buniatishvili antecipa  
a celebração do ano Beethoven com quatro das suas obras mais célebres. As sonatas  
“Ao luar” e “A tempestade” sugerem-nos o confronto entre o homem e a natureza, contras-
tando atmosferas bem distintas. Já as sonatas “Patética” e “Appassionata” levam-nos 
numa viagem ao mundo interior do artista e à mais sublime expressão dos sentimentos 
humanos. O ímpeto pelo qual são conhecidas as interpretações de Khatia Buniatishvili 
deixa adivinhar um recital imperdível com a melhor música de Beethoven. 
On her debut at Casa da Música, pianist Khatia Buniatishvili anticipates the celebration of the 
Beethoven Year with four of his most celebrated works. Sonatas like “Moonlight” and “The Storm” 
suggest a confrontation between man and nature, in a contrast between very different atmo-
spheres. “Pathetic” and “Appassionata” take us on a journey to the artist’s inner world and the  
most sublime expression of human emotions. The drive that characterizes Khatia Buniatishvili’s 
interpretations makes this an unmissable recital of Beethoven’s finest works.

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% 

Jorge Queijo e Maria Mónica direcção 
artística e interpretação
Ensemble de Gamelão Casa da Música 
interpretação

Parecem palavras balbuciadas por um 
bebé, mas significam “gongo” em javanês, 
a língua-mãe para a maioria dos habitantes 
da ilha de Java. É daí que provém o game-
lão, instrumento comunitário da Indonésia 
que faz as honras da Casa neste concerto. 
Inversamente ao que é comum, o público 
ocupa o centro e os músicos rodeiam-no, 
potenciando o desfrute de uma experiência 
imersiva, calma e envolvente.
They sound like words babbled by a baby, 
but they mean “gong” in Javanese, the native 
tongue of most inhabitants of the island of 
Java, the land of the Gamelan, an Indonesian 
community instrument that is the hero of 
this performance. Contrary to what usually 
happens in a concert, the audience is in the 
centre and the musicians surround them, 
enhancing the enjoyment of an immersive, 
calm and engaging experience.

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

€ 10 criança+adulto**
€ 7,50 segundo acompanhante com mais de 6 anos
-
**Cartão Amigo 25%

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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06 Dom/Sun · 21:30 Sala Suggia

RODRIGO LEÃO

Rodrigo Leão regressa aos palcos nacionais para a estreia absoluta 
do seu novo espectáculo. O compositor, já com mais de 25 anos  
de carreira, apresenta em primeira mão um conjunto de canções 
que terá edição discográfica ainda em 2019, num concerto 
rodeado de expectativa. A música de Leão, cujo êxito comercial  
e de crítica se estende por todo o mundo, mostra agora a sua nova 
face, prometendo surpreender quem a vem acompanhando.
Rodrigo Leão returns for the absolute premiere of his new show. The 
composer, with a career spanning 25 years, presents firsthand a set of 
songs that will be released this year, in an eagerly-awaited concert.  
The music of Rodrigo Leão, whose commercial success spans through-
out the globe, shows its new face, vowing to surprise anyone who has 
been following it.

€ 30
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Contos da Praça

06 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA 

Baldur Brönnimann direcção musical 
José Pedro Pereira trompete 
(vencedor do Prémio Jovens Músicos em 2018)

Adam Gorb Metropolis
Robert R. Bennett Concerto para trompete
Paul Hindemith Sinfonia em Si bemol 

A Banda Sinfónica Portuguesa é pela primeira vez dirigida por 
Baldur Brönnimann, titular da Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, considerado um dos melhores maestros de música 
contemporânea em todo o mundo. Cumprindo a sua missão  
de abrir portas a jovens solistas, a BSP convida José Pedro Pereira, 
vencedor do Prémio Jovens Músicos 2018, para interpretar  
o Concerto para trompete de Robert R. Bennett.
Banda Sinfónica Portuguesa is conducted for the first time by the  
principal conductor of Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música, 
Baldur Brönnimann, one of the great specialists on contemporary music 
in the world. Pursuing its mission of opening doors to young soloists,  
BSP invites José Pedro Pereira, winner of the Young Musicians Award 
2018, to perform Robert R. Bennett’s Concerto for trumpet.

€ 9,40
-
Cartão Amigo 25%

Casa da Música 
e Ageas promovem
em sintonia 
Novos Talentos.

Lado a lado, na busca 
de novos artistas.

Prémio 
Novos 
Talentos 

PUB. (10/2019)

Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial 
do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros
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08 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/ANTENA 2
RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2018 

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

09 Qua/Wed · 21:30 Café

MARIANA FABIÃO  
E O BAIRRO DO SAMBA

SUPER BOCK UNLOCK

10 Qui/Thu · 21:00 Sala 2

CAMERATA FLAMENCO PROJECT 
“FALLA 3.0”

10 Qui/Thu · 21:30 Sala Suggia

A DIÁSPORA DOS SONS AFRICANOS
BANDA MARAVILHA CONVIDA TITO PARIS E OUTROS AMIGOS  

PARA UMA NOITE CARREGADA DE SEMBA E KIZOMBA

MAAT Saxophone Quartet 
Pedro Silva saxofone tenor
Catarina Gomes saxofone alto
Daniel Ferreira saxofone soprano
Mafalda Oliveira saxofone barítono

Gabriel Pierné Introduction et variations sur une ronde populaire 
Pedro Lima Eleven
(estreia mundial; encomenda Casa da Música)
Claude Debussy Rêverie (arr. Maat Saxophone Quartet)
Nuno Lobo 303 | Circ. Praça Constituição
(estreia mundial)
Guillermo Lago Ciudades 

O MAAT Saxophone Quartet foi fundado em 2018, em Amesterdão, 
cidade em que está radicado. Vencedor do Prémio Jovens Músicos 
no ano de 2018 e de outros concursos internacionais, este jovem 
quarteto tem-se revelado como um dos mais promissores ensem-
bles da sua geração, apresentando-se em salas como o Het 
Concertgebouw de Amesterdão, o TivoliVredenburg de Utrecht,  
o Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian e a Casa  
da Música.
The MAAT Saxophone Quartet was founded in 2018 in Amsterdam, where 
it is based. Winner of the 2018 Young Musicians Award and other interna-
tional competitions, this young quartet has proved to be one of the most 
promising ensembles of its generation, performing in theaters such as Het 
Concertgebouw of Amsterdam, TivoliVredenburg of Utrecht, the Grand 
Auditorium of the Calouste Gulbenkian Foundation and Casa da Música.

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

A paixão comum pelos ritmos quentes do samba e da bossa nova 
levou a cantora portuense Mariana Fabião a formar um projecto 
com Julien Clarac (cavaquinho) e Jean Broga-Motte (violão), apon-
tado à revisitação de clássicos da música brasileira. Um Bairro do 
Samba onde o ambiente é intimista e as interpretações exploram 
as raízes luso-francesas dos seus três “habitantes”. 
The passion for the warm rhythms of samba and bossa nova led Porto 
singer Mariana Fabião to create a project with Julien Clarac (cavaquinho) 
and Jean Broga-Motte (violão), revisiting timeless classics of Brazilian 
music. The atmosphere is intimate and the interpretations explore the 
Portuguese-French roots of the three musicians.

Entrada Livre

Jose Luis López violoncelo
Pablo Suárez piano
Ramiro Obedman saxofone e flauta
Anabel Veloso baile

Quase um século depois de Manuel de Falla ter composto El amor 
brujo, o projecto Camerata actualiza essa peça do repertório 
clássico espanhol, respeitando a identidade musical de todas as 
suas partes. A imersão na partitura original revelou um mundo de 
possibilidades sonoras que os músicos não enjeitaram explorar, 
trazendo a obra para o contexto dos nossos dias. O espectáculo 
conta com a artista convidada Anabel Veloso, jovem criadora e 
bailarina de projecção internacional, que reflecte na sua produção 
artística a naturalidade de quem sente visceralmente o flamenco.
Almost a century after Manuel de Falla composed El amor brujo, the 
Camerata project updates this piece of the Spanish classical repertoire, 
respecting the musical identity of all its parts. The musicians immersed 
in the original score and found a world of sound possibilities they couldn’t 
refuse to explore, bringing the work to the context of today. The perfor-
mance features guest artist Anabel Veloso, an internationally renowned 
young creator and dancer who reflects in her artistic production the 
naturalness of those who feel the flamenco in a visceral way.

€ 25
-
Cartão Amigo 25%
Estudantes e professores de música 20%

Promotor: Nicolás Gonzalez Jimenez

Convidados Tito Paris, Nanutu, Orfeão Universitário do Porto  
e outros 

A comemorar 26 anos de carreira, a Banda Maravilha, embaixa-
dora angolana do semba, traz à Casa da Música um concerto em 
que percorre o seu amplo legado musical. Entre os convidados 
destaca-se Tito Paris, uma referência absoluta da música africana, 
bem como o Orfeão Universitário do Porto, para uma parceria de 
palco a celebrar a ligação entre Portugal e Angola. A trabalhar na 
gravação de mais um álbum, a Banda Maravilha promete uma noite 
memorável, repleta de semba, kizomba e coladera.
Celebrating a career of 26 years, Banda Maravilha, the Angolan ambas-
sador of semba, brings to Casa da Música a concert covering its vast 
musical legacy. Among the guests, Tito Paris stands out, an absolute 
reference of African music, as well as Orfeão Universitário do Porto, for 
an onstage partnership that celebrates the connection between Portugal 
and Angola. Working on a new album, Banda Maravilha will certainly offer 
us a memorable performance full of semba, kizomba and coladera.

1ª Plateia € 25 · 2ª e 3ª Plateias € 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Casa do Futebol Clube do Porto em Luanda

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS

18 OUTUBRO 2019



O Outono em Jazz é o pretexto para trazer 
à Casa da Música algumas das propostas 
mais vibrantes da actualidade. Na sua 
sétima edição, o festival continua a revelar 
a melhor música que se faz sob a capa 
abrangente de um género marcado pelo 
culto da improvisação e da inovação. Entre 
nomes consagrados e novos valores, todas 
as tendências do jazz são bem-vindas.

Autumn in Jazz is the perfect excuse to bring 
to Casa da Música some of the most vibrant 
proposals of today. In its seventh edition, the 
festival continues to reveal the best music  
ever made under the all-embracing scope of  
a genre marked by the cult of improvisation 
and innovation. Between renowned names and 
new artists, every jazz trend is welcome. 

OUTONO
10.OUT

JAZZ

EM

–04.NOV MECENAS OUTONO EM JAZZ

THE ART ENSEMBLE  
OF CHICAGO

MARK GUILIANAMANUEL DE OLIVEIRA

BOSSA NOVA 60
QUARTETO DO RIO, ROBERTO MENESCAL,  
WANDA SÁ, JOÃO CAVALCANTI,   
MARCELO CALDI E RODOLFO DE CARVALHO

KEVIN HAYS & LIONEL LOUEKE

WOJTEK MAZOLEWSKI QUINTET

RODRIGO AMADO 4TET FEAT. JOE MCPHEE,  
KENT KESSLER, CHRIS CORSANO

RABIH ABOU-KHALIL  
& JOACHIM KÜHN  
FEAT. JARROD CAGWIN

ILHAN ERSAHIN’S ISTANBUL SESSIONS

RICARDO TOSCANO TRIO FEAT. ALI JACKSON

CARLOS FUCHS E ÁGUA DE MORINGA

THEO CROKER 



10 Qui/Thu · 22:00 Café

MARTIN SUED QUARTET
OUTONO EM JAZZ

11 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

MISSA DE 
SCHUBERT

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA

Michael Sanderling direcção musical 
Ângela Alves soprano
Iris Oja contralto
João Terleira tenor
Steffen Bruun baixo

Richard Strauss Morte e Transfiguração
-
Franz Schubert Missa nº 5 em Lá bemol maior 

A música sacra de Schubert é uma raridade nas salas de concerto, um facto inexplicável 
dada a qualidade e quantidade das obras que produziu neste género: quase quatro deze-
nas de composições, incluindo seis missas. A Missa nº 5 foi, entre todas as obras sacras  
ou seculares, aquela que mais dedicação lhe mereceu, sendo escrita ao longo de um 
período de três anos. Fusão perfeita entre a tradição da música sacra e a incrível inventivi-
dade melódica de Schubert, tão clara nos seus famosos lieder e nas peças para piano,  
é uma pérola a descobrir com urgência, seja numa primeira audição, seja num regresso 
que revela sempre algo novo. 
Schubert’s sacred music is a rarity in concert halls, an inexplicable fact given the quality and quan-
tity of the works he produced in this genre: almost four dozen compositions including six Masses. 
Among all his sacred or secular works, Mass No. 5 was the one he was most devoted to, and he 
wrote it over a period of three years. A perfect fusion between the tradition of sacred music and  
the incredible melodic inventiveness of Schubert, so evident in his famous lieders and piano 
pieces, Mass No. 5 is a treasure to be discovered urgently. Whether you are hearing it for the first 
time or listening to it again, it always reveals something new.

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% 

Compositor, arranjador e bandoneonista argentino, Martin Sued  
lidera desde 2007 o Tatadios Cuarteto, com o qual editou dois 
discos, e integra ainda o Chiche Trio e o duo Sued-Nikitoff. 
Recentemente lançou Iralidad, o seu primeiro álbum de compo-
sições próprias para bandoneón solo, já apresentado em vários 
pontos do mundo. Tem colaborado em concertos e/ou gravações 
de artistas como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, 
entre muitos outros.
Argentine composer, arranger and bandoneonist, Martin Sued has been 
leading the Tatadios Cuarteto since 2007, with which he released two 
albums. But he also has other projects, like the Chiche Trio and the duo 
Sued-Nikitoff. He recently released Iralidad, his first album written for 
solo bandoneon, which he has been promoting throughout the world. 
He participated in concerts and / or recordings of artists such as Milton 
Nascimento, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, and many others.

Entrada Livre

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

MECENAS OUTONO EM JAZZ

22

MECENAS MÚSICA CORAL



12 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

GULBENKIAN NO 
NOVO MUNDO

13 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

SELVA SINFÓNICA
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 

SERVIÇO EDUCATIVO

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 prome-
tidas muitas peripécias. Vamos conhecer 
bicholodias de todas as espécies e feitios  
e aprender músicas e canções sobre 
animais, tanto nossas como de composito-
res 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%

ORQUESTRA GULBENKIAN
Giancarlo Guerrero direcção musical 
António Menezes violoncelo
Eduarda Melo soprano

Roberto Sierra Fandangos
Marlos Nobre Concerto para violoncelo e orquestra
-
Heitor Villa-Lobos Bachianas brasileiras nº 5 
Astor Piazzolla Sinfonia Buenos Aires

No seu regresso à Casa da Música, a Orquestra Gulbenkian associa-se à celebração 
do Novo Mundo que atravessa toda a temporada de 2019. O maestro da Costa Rica 
Giancarlo Guerrero, que conquistou vários Grammy Awards enquanto titular da Sinfónica 
de Nashville, dirige um programa que inclui a peça mais famosa do brasileiro Villa-Lobos 
e obras do porto-riquenho Roberto Sierra e do argentino Piazzolla – em todos os casos, 
música fortemente contagiada pelas sonoridades tradicionais daqueles países. Para inter-
pretar um concerto do prestigiadíssimo maestro e compositor brasileiro Marlos Nobre – 
Prémio Unesco em 1974 e Prémio Tomás Luis de Victoria em 2004 – estará no palco o seu 
compatriota António Menezes, um dos grandes violoncelistas do nosso tempo.
On its return to Casa da Música, Orquestra Gulbenkian joins the celebration of the New World 
that runs through the entire 2019 season. Costa Rican maestro Giancarlo Guerrero, who has won 
several Grammy Awards as principal conductor of the Nashville Symphony Orchestra, presents 
a programme that includes the most famous piece by the Brazilian Villa-Lobos and works by the 
Puerto Rican Roberto Sierra and the Argentinian Piazzolla – perfect examples of music that was 
strongly influenced by the traditional sonorities of the composers’ countries. The Brazilian António 
Menezes, one of the great cellists of our time, will perform a concerto of his compatriot, the presti-
gious conductor and composer Marlos Nobre – Unesco Award in 1974 and Tomás Luis de Victoria 
Award in 2004.

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% 

13 Dom/Sun · 20:00 Esplanada

SAMBA DO B CONVIDA 
MARCOS SACRAMENTO

Porto do Samba é uma roda de samba 
com feijoada típica das noites cariocas de 
domingo no Rio de Janeiro. Nesta edição  
o Samba do B convida o cantor e sambista 
Marcos Sacramento, nome destacado 
da cena musical brasileira pelo domínio 
absoluto da voz e pela personalidade. A 
escola Dois pra Cá, com Michêl e Catarina, 
mostra em formato aula-aberta os passos 
básicos do samba de Gafieira, e o DJ Farofa 
abrilhanta a noite com as mais diversas 
sonoridades do samba. Durante a festa,  
a Foodtruck Sambarilove serve a já tradi-
cional feijoada à brasileira.
Porto do Samba is a samba circle with Rio’s 
traditional Sunday night feijoada (flavourful 
bean stew). In this edition, Samba do B invites 
singer and samba artist Marcos Sacramento, 
a prominent name in the Brazilian music scene 
for his absolute mastery of the voice and his 
personality. The school Dois pra Cá, with Michêl 
and Catarina, demonstrates in an open-class 
format the basic steps of Gafieira samba, and 
DJ Farofa brightens up the evening with the 
most diverse sounds of samba. The foodtruck 
Sambarilove will be serving the traditional 
Brazilian feijoada throughout the party.

Entrada Livre

24
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15 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS 

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA

€ 12
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15% 

Ludwig van Beethoven Quartetos de 
cordas nº 12 e nº 15 
Béla Bartók Quarteto de cordas nº 2, Sz.67 

Nos seus últimos dois anos de vida, e já 
após terminar a Nona Sinfonia, Beethoven 
dedicou-se à escrita de vários quartetos 
de cordas, as suas obras-primas finais. 
Sobre o Quarteto nº 15, terá o compositor 
afirmado: “É uma das obras mais dignas 
do meu nome”. Com a qualidade artís-
tica sempre associada às prestações do 
Quarteto de Cordas de Matosinhos,  
o recital expande-se de Viena para a vizi-
nha Hungria com o segundo quarteto  
de cordas de Bartók, em que já se faz sentir 
a influência do material popular na lingua-
gem do compositor.
During the last two years of life, and after 
finishing the Ninth Symphony, Beethoven wrote 
several string quartets, his final masterpieces. 
About Quartet No. 15, the composer said: “It 
is one of the pieces more worthy of my name”. 
With the artistic quality always associated with 
the performances of Quarteto de Cordas de 
Matosinhos, the recital expands from Vienna to 
the neighbouring Hungary with Bartók’s second 
string quartet, which shows the influence of 
popular material in the composer’s language.

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

13 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

THEO CROKER  
“STAR PEOPLE NATION”

KEVIN HAYS  
E LIONEL LOUEKE

O trompetista e compositor Theo Croker tem-se revelado uma das 
figuras mais talentosas do jazz norte-americano dos nossos dias. 
O seu novo disco, Star People Nation, editado este ano após uma 
maturação de mais de um ano, é um conjunto de composições 
reflexivas e provocadoras e conquistou a crítica em definitivo.  
Neto do célebre trompetista Doc Cheatham e orientado por outro 
nome lendário, Donald Byrd, Theo Croker começou por chamar  
as atenções com o disco AfroPhysicist, que contou com a partici-
pação de Dee Dee Bridgewater, e depois Escape Velocity, consi-
derado “intemporal e actual” pelo Wall Street Journal. Por outro 
lado, empresta os seus talentos ao mundo do hip hop em discos 
aclamados de J. Cole e Common. Um músico que, segundo Donald 
Byrd, irá redireccionar a corrente e mudar o curso do novo jazz.
Trumpeter and composer Theo Croker has proved to be one of the  
most talented names in American jazz today. His new album, Star  
People Nation, released this year, after over a year of maturation, is  
a set of reflective and provocative compositions highly praised by the 
critics. Grandson of celebrated trumpeter Doc Cheatham and guided 
by another legendary name, Donald Byrd, Theo Croker first caught 
the eye of the public with the album AfroPhysicist, featuring Dee Dee 
Bridgewater, which was followed by Escape Velocity, considered by the 
Wall Street Journal as “timeless and of-the-moment”. He also lends his 
talent to the hip hop world on acclaimed albums by J. Cole and Common. 
Theo Croker is a musician who, according to Donald Byrd, will redirect 
the current and change the course of new jazz.

Kevin Hays piano e voz
Lionel Loueke guitarra e voz

Theo Croker trompete
Shekwoaga Ode bateria
Eric Wheeler baixo
Michael King teclados

Ao longo de mais de duas décadas, Kevin Hays e Lionel Loueke têm sido figuras 
de proa do jazz mundial, com inúmeras gravações editadas que os colocam entre 
os músicos mais influentes da sua geração. O seu encontro em estúdio revelou-se 
mágico, marcado por um espírito criativo inspirador e pela total sincronia. Natural  
do Benim, na África Ocidental, Loueke trabalhou recentemente no projecto 
Fairgrounds de Jeff Ballard, e juntamente com o norte-americano Kevin Hays assina  
a música que deu origem ao disco Hope, recentemente editado em CD. Os dois  
instrumentistas, mestres de nível mundial nos seus instrumentos, exploram aqui 
também as vozes – Loueke tem sempre um microfone à sua frente quando toca,  
integrando ritmos e melodias vocais na sua música, e também Hays se apresenta 
nesse duplo papel. 
For over two decades, Kevin Hays and Lionel Loueke have been leading international jazz 
figures, with countless albums that place them among the most influential musicians of their 
generation. Their studio encounter was magical, marked by an inspiring creative spirit and 
perfect synch. A native of Benin, in West Africa, Loueke recently worked on Jeff Ballard’s proj-
ect Fairgrounds, and together with American Kevin Hays composed the song that resulted  
in the newly released album, Hope. The two musicians, world-class masters of their instru-
ments, also explore their vocal abilities here – Loueke keeps a microphone in front of  
him whenever he plays, integrating vocal rhythms and melodies in his music, and Hays also 
performs in this dual role.

APOIO
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Roscoe Mitchell saxofones e flauta
Don Moye bateria, congas e percussão
Hugh Ragin trompete, trompete piccolo e fliscorne
Tomeka Reid violoncelo
Brett Carson piano
Silvia Bolognesi contrabaixo
Junius Paul contrabaixo e objectos
Dudu Kouaté percussão africana

15 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia 

THE ART ENSEMBLE  
OF CHICAGO

ILHAN ERSAHIN’S  
ISTANBUL SESSIONS 

Vai longe o primeiro concerto de Ilhan Ersahin em Istambul, 
há 25 anos, mas desde então o saxofonista não deixou de 
regressar à Turquia para trocar experiências com músicos 
locais, numa constante exploração das suas próprias origens. 
Com um foco acentuado nos ritmos dançáveis, num funk-
-jazz infeccioso e sem recurso à electrónica, as suas Istambul 
Sessions juntam-no a três músicos a quem a música tradicio-
nal turca não reserva segredos e que são figuras de topo  
da indústria musical do país. Natural da Suécia, Ilhan Ersahin  
cedo se mudou para Nova Iorque, onde desenvolveu uma 
carreira dinâmica e fundou o clube Nublu, que entretanto se 
tornou famoso e atrai a alta-roda do jazz.
Ilhan Ersahin’s first concert in Istanbul happened 25 years ago, but 
since then the saxophonist never stopped returning to Turkey to 
exchange experiences with local musicians, constantly exploring his 
own roots. With a strong focus on danceable rhythms and a conta-
gious funk-jazz, without resorting to electronics, his Istanbul Sessions 
feature three musicians to whom traditional Turkish music holds  
no secrets and who are top figures in the country’s music industry. 
A native of Sweden, Ilhan Ersahin moved to New York City where he 
developed a dynamic career and founded the club Nublu, a famous 
venue that attracts some of the greatest names in jazz music.

1ª Plateia € 20 · 2ª Plateia € 18 · 3ª Plateia € 16
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15% 

Um ensemble fundamental na história do jazz, o mítico Art Ensemble of Chicago 
desenvolveu-se a partir da visão musical de Roscoe Mitchell e das suas cola-
borações exploratórias nos anos 60. Completa agora 50 anos e celebra-os em 
digressão internacional, apresentando-se pela primeira vez na Casa da Música. 
A sua personalidade vanguardista mantém-se no uso criativo de inúmeros 
instrumentos mais ou menos convencionais, em improvisações que integram 
estilos de toda a história do jazz e numa natureza colaborativa que privilegia os 
interesses musicais de cada membro. Apresentando ainda dois dos membros 
originais do grupo, Mitchel e Don Moye, esta é uma rara oportunidade para ouvir 
um ensemble que escreveu páginas centrais da história.
A key ensemble in jazz history, the mythical Art Ensemble of Chicago originated from 
Roscoe Mitchell’s musical vision and exploratory collaborations in the 1960s. The 
ensemble is now 50 years old and celebrates the occasion with an international tour, 
performing for the first time at Casa da Música. The avant-garde personality of this 
collective lies in the creative use of numerous instruments, more or less conventional, 
in improvisations that integrate different styles from different periods of jazz history, 
and in a collaborative nature that favors the musical interests of each musician. 
Featuring two of the group’s original members, Mitchel and Don Moye, this is a rare 
opportunity to hear an ensemble that has written central pages of history.

Ilhan Ersahin saxofone
Alp Ersonmez baixo 
Turgut Alp Bekoglu bateria
Izzet Kızıl percussão

16 Qua/Wed · 21:30 Sala Suggia

OMD “40 YEARS – GREATEST  
HITS – SOUVENIR”

A icónica banda britânica Orchestral Manoeuvres in The Dark 
(OMD) está de volta a Portugal para celebrar o seu 40º aniver-
sário. Numa carreira repleta de êxitos, distribuídos por mais de 
uma dezena de álbuns, pontifica ainda o inesquecível “Enola Gay”. 
Reconhecidos como uma das melhores bandas de synth pop de 
sempre, os OMD foram já citados enquanto inspiração para nomes 
como The XX, The Killers ou James Murphy (LCD Soundsistem).
The iconic British band Orchestral Maneuvers in The Dark (OMD) is 
back in Portugal to celebrate its 40th anniversary. In a career full of hits 
scattered over more than a dozen albums, the unforgettable “Enola Gay” 
is still its biggest reference. Recognized as one of the best synth pop  
bands ever, OMD have already been quoted as an inspiration for The XX,  
The Killers and James Murphy (LCD Soundsystem).

1ª Plateia € 33 · 2ª Plateia € 30 · 3ª Plateia € 25
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Lemon Ibéria

28 OUTUBRO 2019 OUTONO EM JAZZ
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16 Qua/Wed · 21:30 Café

GABRIELA COUTO
SUPER BOCK UNLOCK

16 Qua/Wed · 22:00 Sala 2

LAGUM
17 Qui/Thu · 22:00 Café

ESDRAS NOGUEIRA EM TRANSE
OUTONO EM JAZZ

18 Sex/Fri · 20:30 Restaurante

FADO À MESA

Cantora e compositora, licenciada em canto jazz pela ESMAE, 
Gabriela Couto apresenta o seu álbum de estreia, Meu Porto, uma 
homenagem à cidade onde nasceu. Os temas evocam vivências, 
sentimentos, pessoas e o desejo de regresso a casa, num registo 
variado que abrange o rock, a pop, o jazz e a soul.
Gabriela Couto is a singer-songwriter with a degree in vocal jazz by 
ESMAE, who is presenting her debut album, Meu Porto, a tribute to the 
city where she was born. The songs of her eclectic record influenced  
by rock, pop, jazz and soul are about experiences, feelings, people and 
the desire to return home.

Entrada Livre

Formados em 2014 e oriundos de Belo Horizonte, os Lagum são  
um dos maiores fenómenos da música brasileira da actualidade, 
com milhões de seguidores e ouvintes um pouco por todo  
o mundo. É a primeira vez que Pedro Calais (voz), Otávio Cardoso 
(voz e guitarra), Jorge (guitarra), Francisco Jardim (baixo) e  
“Tio” Wilson (bateria) actuam em Portugal, prometendo um espec-
táculo marcante a que não faltarão êxitos como “Bem Melhor”, 
“Telefone”, “Samba” ou “Deixa”.
Born in 2014 in Belo Horizonte, Lagum is one of the biggest phenomena 
of Brazilian music today, with millions of followers and listeners around 
the world. This is the first time that Pedro Calais (vocals), Otávio Cardoso 
(vocals and guitar), Jorge (guitar), Francisco Jardim (bass) and “Tio” 
Wilson (drums) perform in Portugal, in a remarkable concert that will 
surely include hits like “Bem Melhor”, “Telefone”, “Samba” or “Deixa”.

1ª Plateia € 15 
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Primeira Linha

Uma releitura instrumental do clássico Transa, álbum gravado 
por Caetano Veloso há perto de 50 anos, durante o seu exílio 
em Londres, é o que o saxofonista brasileiro Esdras Nogueira 
vem apresentar à Casa da Música. Deu-lhe o título de Transe 
porque, diz, “precisamos todos de transa e transe na actual 
conjuntura”, e a atmosfera do disco, que funde a música brasi-
leira com o jazz e o afrobeat, propicia isso.
An instrumental rereading of the classic Transa, an album recorded 
by Caetano Veloso nearly 50 years ago during his exile in London, is 
what Brazilian saxophonist Esdras Nogueira is presenting at Casa da 
Música. He called it Transe because, in his own words, “we all need 
transa and trance at the current state of things”, and the atmosphere 
of the album, which fuses Brazilian music with jazz and afrobeat, 
provides it.

Entrada Livre

Com Ana Pinhal e Marco Oliveira 

Mensalmente, o Restaurante Casa da Música torna-se uma verda-
deira Casa de Fados, em que o fado é “servido à mesa” por intér-
pretes 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 performers, honouring  
our best tradition, but also the contemporary Portuguese song  
par excellence.

€ 39,50 (inclui jantar)

30 OUTUBRO 2019



19 Sáb/Sat · 14:00-20:00 Sala de Ensaio 2
20 Dom/Sun · 11:00-18:00 Sala de Ensaio 2

RESPIGADORES ELECTRÓNICOS
OFICINA MUSICAL PARA MÚSICOS,  

ARTISTAS SONOROS E OUTROS INTERESSADOS  
EM TECNOLOGIA · SERVIÇO EDUCATIVO 

19 Sáb/Sat · 16:00 Sala 2

PICA-PAU AMARELO
CONCERTO PARA FAMÍLIAS 

SERVIÇO EDUCATIVO

Gijs Gieskes formador
Worten Digitópia em parceria com Sonoscopia 
Associação Cultural

Em tempos de vertigem tecnológica, poucas vezes 
reflectimos sobre o destino do que vai ficando obsoleto. 
Nesta oficina recupera-se e transforma-se aparelhos 
electrónicos perdidos e abandonados, num processo 
de criação de pequenos instrumentos musicais ao 
abrigo duma filosofia do-it-yourself. O acto de respigar 
para recriar dirige-se a todos os curiosos e a geeks  
das tecnologias musicais. 
In a time of technological vertigo, we rarely reflect on the fate 
of the things that are becoming obsolete. This workshop 
salvages and transforms lost and abandoned electronic 
devices creating small musical instruments in a do-it-your-
self approach. This act of rescuing to recreate is aimed at 
every geek of musical technology.

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 (1 dia) · € 25 (2 dias)

Mário João Alves direcção artística  
e interpretação
Alexandre Reis e Ângela Marques 
interpretação 
Ópera Isto co-produção

Viajamos até ao mundo mágico do Sítio  
do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato 
e ao seu universo entre o bucólico e o 
mágico. Exploram-se os sons da natureza, 
os ritmos da música do Brasil, a riqueza do 
vocabulário. Sublinha-se a importância das 
ideias, da identidade. Ao longo do espec-
táculo, a música é a imagem do Sítio: apela 
à participação, à dança, ao sentir da sua 
pulsação irresistível.
We travel to Monteiro Lobato’s world of Sítio do 
Pica-Pau Amarelo and its bucolic and magical 
universe to explore the sounds of nature, the 
rhythms of Brazilian music and the richness of 
the vocabulary. The notion that our ideas and 
identity are important is emphasised through-
out this show in which music conveys the image 
of this place: it calls for participation, dance, 
and the understanding of its irresistible pulse.

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

19 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

WIDMANN EM 
CONCERTO

CONCERTO DEDICADO À ASSOCIAÇÃO  
PORTUGUESA DE OSTEOPOROSE 

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% 

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Baldur Brönnimann direcção musical 
Jörg Widmann clarinete

Richard Wagner Abertura de Os Mestres Cantores de Nuremberga
Jörg Widmann Elegia, para clarinete e orquestra
(estreia em Portugal)
-
Jörg Widmann Babylon-Suite
(estreia em Portugal)

Clarinetista fora de série e compositor muito requisitado, Jörg Widmann 
regressa à Sala Suggia para interpretar Elegia, uma obra concertante que tem 
gozado de grande circulação na interpretação de orquestras prestigiadas  
de vários continentes. Os desafios colocados por esta composição são muitos, 
exigindo do solista uma agilidade ímpar na gestão de recursos expressivos 
como os multifónicos e os microtons. Babylon-Suite é a versão de concerto 
de uma ópera que evoca a diversidade e a confusão da cidade bíblica mas 
também da sociedade multicultural em que vivemos hoje. A confusão  
linguística da Babilónia é o ponto de partida para uma belíssima obra feita  
de contrastes e sobreposições.
The outstanding clarinettist and highly sought-after composer Jörg Widmann returns 
to Sala Suggia to play Elegia, a concertante work that has been widely performed 
by prestigious orchestras from various continents. The challenges posed by this 
piece are many, demanding from the soloist a unique agility in the management of 
expressive resources such as the multiphonics and microtones. Babylon-Suite is the 
concertante version of an opera that evokes the diversity and turmoil of the biblical 
city and also of the multicultural society in which we live today. The linguistic confusion 
of Babylon is the starting point for a beautiful work of contrasts and layering.

17:15 Cibermúsica
Conversa com Baldur Brönnimann e Jörg Widmann

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

32

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



20 Dom/Sun · 18:00 Sala Suggia

VÉSPERAS DE 
MONTEVERDI

10º ANIVERSÁRIO DO CORO CASA DA MÚSICA

CORO CASA DA MÚSICA
MÚSICOS DA ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
Paul Hillier direcção musical 

Claudio Monteverdi Vespro della Beata Vergine

A comemoração do 10º aniversário do Coro Casa da Música é inteiramente dedicada a uma das  
maiores obras-primas do Barroco inicial, num concerto partilhado com a Orquestra Barroca.  
As Vésperas de Monteverdi foram a primeira colectânea importante de música para celebrações 
religiosas composta por Monteverdi, em 1610, e demonstram a sua mestria nos vários estilos de  
música sacra correntes na época. Presume-se que o compositor esperasse obter assim uma posição 
privilegiada sob a asa protectora da Igreja, e seria recompensado em 1613, ano em que foi nomeado 
mestre de capela da Basílica de São Marcos em Veneza. As suas Vésperas ficaram na história e são 
ainda um desafio monumental apenas ao alcance dos melhores intérpretes.
The celebration of the 10th anniversary of Coro Casa da Música is entirely dedicated to one of the greatest 
masterpieces of early Baroque music in a concert shared with Orquestra Barroca. Monteverdi’s Vespers, 
written in 1610, were the first important collection of music used for religious celebrations, and demonstrate the 
composer’s mastery in the various styles of sacred music of his time. It is thought that Monteverdi hoped that 
with this piece he would assert a privileged position under the protective wing of the Church, and he was indeed 
rewarded in 1613, the year he was appointed chapel master of the Saint Mark Basilica in Venice. His Vespers 
have remained in history and are still a monumental challenge only within the reach of the best performers.

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% 

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA MECENAS MÚSICA CORAL



MECENAS OUTONO EM JAZZ

20 Dom/Sun · 21:00 Sala 2

CARLOS FUCHS  
E ÁGUA DE MORINGA

WOJTEK MAZOLEWSKI 
QUINTET

Desde a edição do álbum Polka em 2014, o contrabaixista polaco Wojtek Mazolewski  
e o seu quinteto conquistaram o reconhecimento internacional quebrando em simul-
tâneo várias fronteiras do jazz. Têm atraído múltiplos públicos em alguns dos maiores 
festivais de rock e indie, e tocam tanto em clubes de jazz como de dança. Polka tornou-
-se disco de platina na Polónia e recolheu as melhores críticas da imprensa interna-
cional – foi considerado um dos cinco melhores discos de jazz do ano passado pela 
DownBeat. Combinando tradição e modernidade, o som analógico do quinteto remete 
para os clássicos do jazz e também para a vibrante cena jazzística polaca dos anos  
60 e 70, deixando-se influenciar pela electrónica cruzada com ecos de Miles Davis, 
Eric Dolphy, Led Zeppelin ou Nirvana.
Since the release of Polka in 2014, Polish double bassist Wojtek Mazolewski and his quintet 
have gained international recognition while simultaneously breaking several boundaries of 
jazz. They have performed at some of the biggest rock and indie festivals, as well as jazz and 
dance clubs. Polka was platinum in Poland and had the best reviews from the international 
press – it was considered one of the top five jazz albums of last year by DownBeat. Combining 
tradition and modernity, the quintet’s analog sound is reminiscent of jazz classics as well  
as the vibrant Polish jazz scene of the 1960s and 1970s, and is influenced by electronic music 
with echoes of Miles Davis, Eric Dolphy, Led Zeppelin and Nirvana.

Marcílio Lopes bandolim
Jayme Vignoli cavaquinho
Josimar Carneiro violões de 7cordas
Luiz Flavio Alcofra violão
Rui Alvim sopros
André Boxexa bateria e percussão

O colectivo Água de Moringa, um dos mais importantes grupos de choro do Brasil, 
completa 30 anos de carreira em 2019. Formado por verdadeiros mestres da música 
instrumental brasileira que leccionam nas principais escolas do Rio de Janeiro, Água  
de Moringa apresenta-se na Casa da Música na companhia de um convidado especial,  
o pianista e compositor Carlos Fuchs, reconhecido pelo carácter cinematográfico das 
suas composições. A linguagem para piano solo de Fuchs foi magistralmente adaptada  
à sonoridade ímpar do sexteto, com arranjos dos músicos da formação, fundindo  
dois mundos que, apesar de distintos, se complementam. 
Água de Moringa, one of the most important choro groups in Brazil, celebrates its 30-year career 
in 2019. Created by true masters of Brazilian instrumental music who teach in some of the most 
important schools of Rio de Janeiro, Água de Moringa perform at Casa da Música with a special 
guest, pianist and composer Carlos Fuchs, known for the cinematic character of his songs. Fuchs’ 
solo piano language has been masterfully adapted to the sextet’s unique sound and arranged by 
the six musicians, merging two worlds that, although distinct, complement each other.

€ 12
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15% 

Wojtek Mazolewski contrabaixo
Olaf Węgier saxofone
Oskar Torok trompete
Joanna Duda piano
Qba Janicki bateria

22 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

ANTÓNIO MONT’ALVERNE 
& RUI CRISTÃO

FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA 
PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

António Mont’Alverne piano
Rui Cristão violino

Wolfgang Amadeus Mozart Sonata nº 26 
em Si bemol maior, K. 378
Luiz Costa Sonata nº 1 em Sol maior
Vianna da Motta Romanza
Ludwig van Beethoven Sonata nº 5 em Fá 
maior, op.24, “Primavera”

Dois destacados jovens instrumentistas 
portugueses reúnem-se para um recital 
que celebra os aniversários de nasci-
mento de dois compositores marcantes 
da história da música portuguesa: Luís 
Costa e Vianna da Motta. O programa é 
completado com sonatas dos ícones do 
Classicismo vienense Mozart e Beethoven.
Two prominent young Portuguese musi-
cians gather for a recital that celebrates the 
birthdays of two remarkable composers  
in the history of Portuguese music: Luís 
Costa and Vianna da Motta. The programme 
is completed with sonatas of the icons of 
Viennese Classicism, Mozart and Beethoven.

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

36 OUTUBRO 2019 OUTONO EM JAZZ



MECENAS OUTONO EM JAZZ

22 Ter/Tue · 21:00 Sala Suggia

BOSSA NOVA 60 ANOS 
QUARTETO DO RIO, ROBERTO MENESCAL,  

WANDA SÁ, JOÃO CAVALCANTI,   
MARCELO CALDI E RODOLFO DE CARVALHO

1ª Plateia € 25 · 2ª Plateia € 23 · 3ª Plateia € 21
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

Cinco anos após a edição do seu álbum de estreia, Placebo, João 
Cavalcanti lançou Garimpo (2018), feito em duo com o pianista/
acordeonista Marcelo Caldi. Desprender-se dos rótulos e alimen-
tar-se dos mais diversos parceiros foram premissas determinantes 
para o resultado final: um disco de canções variadas e enriqueci-
das por múltiplas influências, cuja autoria João Cavalcanti parti-
lhou com gente como Lenine (seu pai), Pedro Luís, Jorge Drexler, 
Zé Renato ou o próprio Marcelo Caldi, mas ligadas umas às outras 
de formas mais ou menos secretas. António Zambujo empresta  
a sua voz a um dos temas, A Causa e o Pó, participando assim num 
dos álbuns mais interessantes da música brasileira recente.
Five years after the release of his debut album, Placebo, João Cavalcanti 
released Garimpo (2018), with pianist / accordionist Marcelo Caldi. 
Getting rid of labels and feeding on the influence of the most diverse 
partnerships were crucial premises for the final result: a record of 
different songs, enriched by multiple influences, whose authorship João 
Cavalcanti shared with people like Lenine (his father), Pedro Luís, Jorge 
Drexler, Zé Renato or Marcelo Caldi himself, but connected to each other 
in ways that are more or less secret. António Zambujo lends his voice  
to one of the songs, A Causa e o Pó, thus collaborating in one of the most 
interesting albums of recent Brazilian music.

2019 viu desaparecer um dos maiores nomes da música brasileira, 
o baiano João Gilberto, figura indissociável do nascimento da 
bossa nova. Surgida no final da década de 1950 – com o LP Chega 
de Saudade –, a bossa nova tornou-se num dos movimentos mais 
influentes da história da música brasileira em todo o mundo. Já  
o encontro entre a bossa e o jazz é a história de uma influência 
mútua, onde se misturam protagonistas e quem ganhou foi a música 
(e todos nós). A paixão pela bossa nova inspirou os compositores 
Murilo Miranda e Rodolfo Carvalho a lançar o disco Transcendência 
da Bossa, uma celebração dos 60 anos do nascimento do estilo. 
O nome do concerto é emprestado da célebre noite em que Tom 
Jobim, Vinicius de Moraes, João Gilberto e os Cariocas se apresen-
taram no restaurante Au Bon Gourmet, em Copacabana, local onde 
pela primeira vez foi apresentada a canção “Garota de Ipanema”. 
O palco é partilhado por figuras maiores da MPB contemporânea, 
desde o Quarteto do Rio (ex-Os cariocas), Roberto Menescal, 
Wanda de Sá e Marcelo Caldi até João Cavalcanti.
2019 witnessed the disappearance of one of the biggest names in 
Brazilian music, Bahian João Gilberto, a name that is inseparable from 
the birth of bossa nova. Bossa nova appeared in the late 1950s – with 
 the LP Chega de Saudade – and became one of the most influential 
movements in Brazilian music history worldwide. The meeting between 
bossa and jazz, on the other hand, is a story of mutual influence, with  
two protagonists, in which the winner was music (and all of us). The 
passion for bossa nova inspired composers Murilo Miranda and Rodolfo 
Carvalho to release the album Transcendência da Bossa, a celebration 
of the 60th anniversary of this musical genre. The name of the concert 
is borrowed from the celebrated evening in which Tom Jobim, Vinicius 
de Moraes, João Gilberto and the Cariocas performed at the Au Bon 
Gourmet restaurant in Copacabana, where “The Girl from Ipanema”  
was first performed. The stage is shared by major figures from contem-
porary MPB: Quarteto do Rio (former member of Os Cariocas), Roberto 
Menescal, Wanda de Sá, Marcelo Caldi and João Cavalcanti.

OUTONO EM JAZZ



MECENAS OUTONO EM JAZZ

23 Qua/Wed · 18:00-19:00 Sala de Ensaio 2

ORELHUDO!
OFICINA MUSICAL PARA PROFESSORES DO ENSINO  

PRÉ-ESCOLAR E BÁSICO · SERVIÇO EDUCATIVO 

23 Qua/Wed · 21:00 Sala Suggia

DORANTES – EL TIEMPO POR TESTIGO
23 Qua/Wed · 21:30 Café

ANA STILWELL
SUPER BOCK UNLOCK

24 Qui/Thu · 22:00 Café

POKAZ TRIO
OUTONO EM JAZZ

Dorantes piano
Javier Moreno contrabaixo
Javier Ruibal bateria
Leonor Leal baile
Coro Infantil Lira

O piano flamenco elevado à categoria de mito, para lá da ortodoxia 
flamenca, num espectáculo que celebra 20 anos de carreira de 
Dorantes. Obras marcantes do seu percurso, em novas versões, 
fazem parte do repertório que traz à Casa da Música, onde 
também apresenta temas inéditos. Leonor Leal, bailarina solista  
de Antonio Canales, é artista convidada.
The piano in flamenco is elevated to the category of myth beyond the 
flamenco orthodoxy, in a performance that celebrates the 20-year 
career of Dorantes. The repertoire he brings to Casa da Música includes 
new versions of some of his famous works and unreleased songs.  
Leonor Leal, solo dancer of Antonio Canales, will be his guest onstage.

€ 30
-
Cartão Amigo 25%
Estudantes e professores de música 20%

Promotor: Nicolás Gonzalez Jimenez

Life Trip é o segundo álbum de Ana Stilwell. Um disco que traz  
as raízes da folk country, grande inspiração da cantautora, para  
um universo português. Apresentado numa tour de caravana  
pelo país, Life Trip é uma jornada singular que sabe tão bem ouvir 
como ver em palco.
Life Trip is Ana Stilwell’s second album. A record that brings the roots 
of folk country – a great inspiration for the singer – to the Portuguese 
universe. Presented on a caravan tour across the country, Life Trip is  
a unique journey that is as nice to hear as it is to see on stage.

Entrada Livre

Factor E! formador

Nesta acção formativa direccionada para professores do ensino 
pré-escolar e básico vamos apresentar e explorar o Orelhudo!, 
projecto de acesso livre que nos dá a escutar música escolhida de 
acordo com os dias do calendário. A ideia é preparar os participan-
tes para tirarem o melhor partido desta ferramenta, das suas  
novas funcionalidades e das vantagens da versão professor em 
contexto de sala de aula.
In this training initiative aimed at preschool and elementary school teach-
ers we will introduce and explore Orelhudo!, a free-access tool that shows 
us music selected in accordance with the annual calendar. The idea is  
to help participants take full advantage of this tool, its new features and 
the advantages of the teacher version within the classroom.

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

Entrada Livre mediante inscrição prévia através de seducativo@casadamusica.com e limitada  
às vagas existentes

Fundado em 2016 na cidade de Odessa, Ucrânia, o projecto 
Pokaz Trio, de Andrei Pokaz (piano), Yevgeny Myrmyr (baixo) 
e Alexander Lebedenko (bateria), promove viagens musicais 
onde o jazz se cruza com a música clássica, a world e a elec-
trónica. Tendo já participado em múltiplos festivais europeus  
de jazz, o trio editou, com assinalável êxito junto da crítica da 
especialidade, o álbum Kintsugi, nas palavras de Pokaz “uma 
reflexão sobre a interacção da natureza com o mundo exterior”.
Founded in 2016 in the city of Odessa, Ukraine, the project Pokaz 
Trio of Andrei Pokaz (piano), Yevgeny Myrmyr (bass) and Alexander 
Lebedenko (drums) promotes musical journeys where jazz inter-
sects with classical music, world music and electronic music. After 
participating in multiple European jazz festivals, the trio released  
the critically-acclaimed album Kintsugi, in Pokaz’s words “a reflection 
on the interaction of nature with the outside world”.

Entrada Livre

40 OUTUBRO 2019



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% 

25 Sex/Fri · 21:00 Sala Suggia

DE MOZART A 
TCHAIKOVSKI

INTEGRAL DAS SINFONIAS DE TCHAIKOVSKI

25 Sex/Fri · 23:00 Sala 2

CÉSAR LACERDA 

Convidado: Tiago Nacarato 

César Lacerda está de regresso a Portugal 
com o espectáculo Tudo Tudo Tudo Tudo 
em formato voz e violão, onde interpreta o 
seu repertório e ainda canções de grandes 
nomes da música brasileira como Caetano 
Veloso, Rita Lee ou Angela Ro Ro. Com três 
álbuns editados, Lacerda também escreve 
para outros artistas, e ainda recentemente 
partilhou com Jorge Mautner a autoria  
do tema “Minha Mãe”, interpretado por Gal 
Costa e Maria Bethânia.
César Lacerda returns to Portugal with Tudo 
Tudo Tudo Tudo, in a voice and guitar format, 
where he plays his repertoire and songs of 
important figures of Brazilian music such as 
Caetano Veloso, Rita Lee or Angela Ro Ro. With 
three released albums, Lacerda also writes for 
other artists, and recently shared with Jorge 
Mautner the authorship of the song “Minha 
Mãe”, sang by Gal Costa and Maria Bethânia.

€ 20
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Im.Par

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

TOM AFRO TOM
OFICINA MUSICAL PARA FAMÍLIAS  

E PÚBLICO GERAL · SERVIÇO EDUCATIVO 

Joaquim Alves e Tiago Oliveira 
formadores

Após dois anos de sucesso a encantar 
grupos escolares, Quim Chaça e Titima 
Puto abrem a sua aldeia para uma festa 
rítmica com todo o público. São invocados 
os quatro elementos da Natureza – ar,  
fogo, terra, água – e a magia processa-se, 
entre sons da selva, danças e canções 
tribais. Mas a diversão e o humor também 
servem para mostrar que a música é um 
assunto sério.
After two successful years delighting school 
groups, Quim Chaça and Titima Puto open their 
village for a rhythmic party with the entire audi-
ence. The four elements of Nature are evoked 
- air, fire, earth, water – and magic happens 
amid jungle sounds, dances and tribal songs. 
But fun and humour can also show that music  
is a serious matter.

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

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical 
João Xavier piano

Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para piano e orquestra nº 18, em Si bemol maior
-
Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia Manfred

Um dos jovens pianistas mais premiados da sua geração regressa à Sala Suggia para  
interpretar o Concerto nº 18 de Mozart. No ano em que o escreveu, o génio de Salzburgo 
estava no auge da sua produtividade e deixou concluídos seis concertos para piano que 
hoje são considerados o expoente máximo da sua música instrumental. Quem o venerava 
mais do que a qualquer outro era Tchaikovski. A Integral das suas Sinfonias prossegue 
sob a direcção de um dos mais prestigiados maestros russos da actualidade, Vassily 
Sinaisky, vencedor da Medalha de Ouro no prestigiado Concurso Karajan em Berlim (1973). 
Inspirado no poema gótico Manfred, de Lord Byron, Tchaikovski compôs uma sinfonia em 
que todos os andamentos contêm uma ideia fixa associada à personagem Manfred. 
One of today’s most awarded young pianists returns to Sala Suggia to perform Mozart’s Concerto 
No. 18. In the year he wrote this piece, the genius of Salzburg was at the peak of his artistic output 
and finished six concerts for piano that are considered the greatest exponents of his instrumen-
tal music. The presentation of Tchaikovsky’s Symphonies continues with one of today’s most 
prestigious Russian conductors, Vassily Sinaisky, winner of the Gold Medal at the prestigious 
Karajan Competition in Berlin (1973). Inspired by the Gothic poem Manfred, written by Lord Byron, 
Tchaikovsky composed a symphony in which all the movements contain a fixed idea associated 
with the character of Manfred.

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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26 Sáb/Sat · 18:00 Sala Suggia

WIDMANN TOTAL 
26 Sáb/Sat · 21:30 Sala 2

PEDRO MOUTINHO  
“UM FADO AO CONTRÁRIO”

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
Jörg Widmann direcção musical e clarinete

Jörg Widmann Liebeslied, para oito instrumentos*; Air, para trompa solo*; Étude nº 2,  
para violino*; Quinteto, para oboé, clarinete, trompa, fagote e piano*; 3 Schattentänze,  
para clarinete solo*; Freie Stücke, para ensemble

*Estreias em Portugal

17:15 Cibermúsica
Palestra pré-concerto por Daniel Moreira

Clarinetista, compositor e maestro, Jörg Widmann é um dos artistas mais versáteis e fasci-
nantes da sua geração. É nesse papel triplo que se apresenta neste concerto, no âmbito 
da residência na Casa da Música em 2019. Particularidade a assinalar é a oportunidade 
que aqui surge para tomar contacto com várias obras para instrumentos solo, todas elas 
tecnicamente muito exigentes e que dão a conhecer o lado oculto das sonoridades do 
clarinete, da trompa e do violino. A música de câmara do compositor alemão está presente 
com duas obras que olham de certa forma para o passado: Liebeslied é uma celebração  
do amor sob a inspiração de versos de Baudelaire, enquanto o Quinteto é um tributo à obra 
de Mozart com a mesma configuração instrumental.
Clarinettist, composer and conductor, Jörg Widmann is one of the most versatile and fascinating 
artists of his generation. It is in this triple role that he presents this concert, within the scope of his 
residency at Casa da Música in 2019. This is a perfect opportunity to hear several pieces for solo 
instruments, all of them very technically demanding, that reveal the hidden aspects of the clarinet, 
the horn, and the violin. The chamber music of the German composer is featured in two pieces  
that look somewhat to the past: Liebeslied is a celebration of love inspired by Baudelaire’s verses, 
while the Quintet is a tribute to the work of Mozart with the same instrumental configuration.

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% 

Com fados clássicos e novos temas criados para a sua voz por 
compositores e/ou poetas como Amélia Muge, Maria do Rosário 
Pedreira, Márcia, Manuela de Freitas ou Pedro de Castro, Fado ao 
Contrário é o sexto álbum de Pedro Moutinho em mais de 15 anos 
de uma carreira intensa, com concertos por todo o mundo, que  
o consagra como um dos grandes fadistas da actualidade. Irmão 
de Camané e Hélder Moutinho, canta desde os onze anos. O rigor 
na interpretação, a alma, a entrega permanente e uma sensibi-
lidade particular conferem-lhe, há muito, um espaço próprio no 
panorama do fado.
Featuring classic fados and new songs created for him by composers 
and / or poets like Amélia Muge, Maria do Rosário Pedreira, Márcia, 
Manuela de Freitas or Pedro de Castro, Fado ao Contrário is Pedro 
Moutinho’s sixth album in an intense career spanning 15 years, with 
performances all over the world, establishing him as one of the great  
fado singers of our time. Brother of Camané and Helder Moutinho,  
Pedro began singing when he was 11 years old. The rigor of his interpre-
tations, his soulful voice, his complete devotion to each poem and his 
unique sensitivity have long earned him a place in the panorama of fado.

€ 15
-
Cartão Amigo 25%

Promotor: Bairro da Música
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27 Dom/Sun · Sala de Ensaio 2

GRILIS EM PARIS
OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS · SERVIÇO EDUCATIVO

27 Dom/Sun · 12:00 Sala Suggia

SINFONIA MANFRED
Concerto Comentado para Famílias 

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
Vassily Sinaisky direcção musical 
Concerto comentado por Ana Liberal

Piotr Ilitch Tchaikovski Sinfonia Manfred 

Tchaikovski tornou-se particularmente célebre pela sua capacidade de contar histórias através da 
música, utilizando frequentemente temas associados a personagens e a sentimentos. Escrita em 1885, 
a Sinfonia Manfred nasce a partir de um princípio sugerido por Balakirev: todos os andamentos deve-
riam ter uma ideia musical fixa associada a Manfred, o protagonista do poema gótico de Lord Byron 
recheado de elementos sobrenaturais. A musicóloga Ana Liberal parte à descoberta desta sinfonia 
complexa e da narrativa que lhe serve de base em mais um concerto comentado para as famílias.
Tchaikovsky became particularly famous for his ability to tell stories through music, often using ideas associ-
ated with characters and feelings. Written in 1885, the Manfred Symphony originated from a suggestion made 
by Balakirev: all movements should have a fixed musical idea associated with Manfred, the protagonist of 
Lord Byron’s gothic poem filled with supernatural elements. Musicologist Ana Liberal explores this complex 
symphony and the narrative that was the basis for it in another commented concert for families.

PATROCINADOR SINFÓNICA  
AO DOMINGO CONTINENTE

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

Bruno Estima e Paulo Neto formadores

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar os mais peque-
nos 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 gour-
met. Pais e bebés, em animada interacção, desenvolvem a cultura 
geral, afinam as vozes e trabalham aspectos como a psicomotrici-
dade 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%

APOIO INSTITUCIONAL
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MECENAS OUTONO EM JAZZ

27 Dom/Sun · 21:00 Sala Suggia

RABIH ABOU-KHALIL  
& JOACHIM KÜHN

FEAT. JARROD CAGWIN  
“JOURNEY TO THE CENTRE OF AN EGG” 

Ricardo Toscano saxofone
Géraud Portal baixo
Ali Jackson bateria

Quando registou em disco a sua música, com um quarteto nacional, Ricardo 
Toscano confirmou o que muitos já esperavam: para além de um saxofonista 
muito bem versado na tradição do jazz, que sempre interpretou com auten-
ticidade e originalidade, tem um desafiante mundo interior pronto a mostrar. 
Foi revelação ainda antes dos 20 anos, com o Prémio Jovens Músicos e largos 
elogios de músicos como Mário Laginha, e agora que passou dos 25 apre-
senta-se como saxofonista incontornável do jazz português. Traz à Casa da 
Música o seu trio internacional com duas figuras bem rodadas em colabora-
ções com grandes nomes do jazz.
When Ricardo Toscano recorded his music with a national quartet, he confirmed 
what many had expected: besides being a saxophonist very well versed in the jazz 
tradition, who always performed with authenticity and originality, he has a challenging 
inner world ready to be shown. He was a revelation even before the age of 20, with 
the Young Musicians Award, and received high praise from musicians such as Mário 
Laginha, and now that he is over 25, he presents himself as an unavoidable saxophon-
ist of Portuguese jazz. He brings to Casa da Música his international trio with two well 
rounded figures in collaborations with big names of jazz.

RICARDO TOSCANO TRIO  
FEAT. SPECIAL GUEST ALI JACKSON

O libanês Rabih Abou-Khalil afirmou-se como intérprete e compositor de topo mundial, com uma 
abordagem sem restrições que combina música tradicional árabe com a música clássica ocidental  
e o jazz, construindo uma linguagem que rompe os idiomas musicais existentes. Traz à Casa da Música 
o seu aclamado trio, com o pianista alemão Joachim Jühn – músico que lançou cerca de 60 discos 
como líder e sideman – e o ecléctico percussionista Jarod Cagwin, afincado estudioso das técnicas 
de percussão do Médio Oriente e de África Ocidental. Juntos revisitam um aclamado disco lançado 
em 2004, Journey to the Centre of an Egg, uma viagem por várias partes do globo que combina o jazz 
mainstream com as músicas do mundo. O oud, o piano e a percussão constroem assim uma paisagem 
musical que espelha as múltiplas influências de cada um dos músicos. 
Lebanese Rabih Abou-Khalil has established himself as a world-class performer and composer, with an  
unrestrained approach that combines traditional Arabic music with western classical music and jazz, building  
a language that goes beyond the existing musical dialects. He brings his acclaimed trio to Casa da Música,  
a project that includes German pianist Joachim Jühn – a musician who has recorded about 60 records as both 
leader and sideman – and eclectic percussionist Jarod Cagwin, a keen student of Middle Eastern and West 
African percussion techniques. Together they revisit an acclaimed album released in 2004, Journey to the 
Center of an Egg, an excursion around the globe that combines mainstream jazz and world music. Percussion, 
oud and piano build a musical landscape that mirrors the multiple influences of each musician.

1ª Plateia € 20 · 2ª Plateia € 18 · 3ª Plateia € 16
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

Rabih Abou-Khalil oud
Joachim Kühn piano
Jarod Cagwin percussão

Subscreva 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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MANUEL DE OLIVEIRA
30 Qua/Wed · 21:00 Sala 2

RODRIGO AMADO THIS IS OUR LANGUAGE 4TET 
FEAT. JOE MCPHEE, KENT KESSLER, CHRIS CORSANOManuel de Oliveira guitarra

Conhecido como “o guitarrista ibérico”, Manuel de Oliveira 
entrega às suas composições os reflexos de uma alma penin-
sular que lhe corre nas veias, sempre com um respeito e uma 
veneração intemporal pelas suas origens e tradições. Senhor 
de um vasto percurso internacional, é um dos mais prolíficos 
guitarristas contemporâneos. Do seu currículo destaca-se 
a edição internacional do álbum Amarte e a presença em 
alguns dos mais importantes festivais de jazz europeus. Após 
o êxito de Ibéria Live (com os espanhóis Jorge Pardo e Carles 
Benavent, fundadores do flamenco jazz), que esgotou o CCB 
e a Casa da Música em 2016, tem-se dedicado à criação para 
guitarra solo e a parcerias com vários artistas. 
Known as “the Iberian guitarist”, Manuel de Oliveira’s compositions 
reflect the peninsular soul that runs through his veins, always with 
respect and a timeless veneration for its origins and traditions. With 
a vast international career, he is one of the most prolific contempo-
rary guitarists. Some of the highlights of his curriculum include the 
international edition of the album Amarte and the live performance 
in some of the most important European jazz festivals. After the 
triumph of Ibéria Live (with the Spanish Jorge Pardo and Carles 
Benavent, founders of flamenco jazz), which sold out CCB and Casa 
da Música in 2016, he has been writing for solo guitar and collaborat-
ing with various artists.

Um dos projectos centrais do saxofonista português Rodrigo Amado, este quarteto reúne-o com o lendário  
Joe McPhee, o contrabaixista de Chicago Kent Kessler e a jovem estrela da bateria Chris Corsano. Juntos apro-
ximam os universos da improvisação livre e do jazz composto. São quatro solistas com fortes argumentos, que 
criam espaço para solos explosivos mas mantêm sempre uma comunicação intensa com lugar para belas melo-
dias. O segundo álbum do quarteto, A History of Nothing (Trost records), deu origem a uma enorme quantidade  
de críticas muito entusiasmadas da imprensa internacional.
One of the most important projects of Portuguese saxophonist Rodrigo Amado, this quartet reunites him with the legend-
ary Joe McPhee, the double bassist from Chicago Kent Kessler, and the young star drummer Chris Corsano. Together they 
combine the universes of free improvisation and written jazz. Four soloists with strong arguments who create space for 
explosive solos while maintaining an intense communication with beautiful melodies. The quartet’s second album, A History 
of Nothing (Trost records), has earned enthusiastic praises from the international press.

€ 12
-
Cartão Amigo 25%
Cliente BPI 20% 
Jovem 15%  
Sénior 15%

Rodrigo Amado saxofone tenor
Joe McPhee trompete de bolso e saxofone soprano
Kent Kessler contrabaixo
Chris Corsano bateria

29 Ter/Tue · 19:30 Sala 2

DIANA BOTELHO VIEIRA 
FIM DE TARDE · MÚSICA DE CÂMARA · PRÉMIO NOVOS TALENTOS AGEAS

Diana Botelho Vieira piano

Leoš Janáček Memória
Fernando Lopes-Graça Suite nº 1, in memoriam Béla Bartók  
Sérgio Azevedo Peças Rústicas, 2º Caderno   
Leoš Janáček Por um caminho frondoso
Sérgio Azevedo Peças Rústicas, 1º Caderno 
Leoš Janáček Em memória…

 “Folclores Imaginários” é uma expressão a meio caminho entre 
o rigor musicológico e a liberdade poética. Nomeia a criação de 
música original, mas tão imbuída do espírito popular que parece 
provir directamente das anónimas fontes rurais ou urbanas. Neste 
campo, é Fernando Lopes-Graça quem domina todo o século XX 
português, tendo recolhido milhares de melodias e usado muitas 
delas – ou o seu espírito – em inúmeras obras. Sérgio Azevedo 
recebeu deste grande mestre o interesse pela música tradicional e 
pelo seu potencial enquanto base para algumas das suas peças de 
concerto. É esse folclore imaginário, presente também na obra do 
checo Janáček, que une as obras deste recital.
“Imaginary Folklores” is an expression halfway between musicological 
rigor and poetic freedom. It means the creation of original music that is 
so imbued with the popular spirit that it seems to come directly from an 
anonymous rural or urban source. In this field, it is Fernando Lopes-Graça 
who dominates the entire Portuguese XX century, having collected 
thousands of melodies and used many of them – or their essence – in 
numerous works. Sérgio Azevedo inherited from this great master the 
interest in traditional music and its potential to be the basis for some of 
their concert pieces. It is this imaginary folklore, also present in Janáček’s 
work, that connects the pieces of this recital.

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

MECENAS PRÉMIO
NOVOS TALENTOS AGEAS
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30 Qua/Wed · 21:30 Café

YOSUNE
SUPER BOCK UNLOCK

31 Qui/Thu · 22:00 Café

OLEG BUTMAN & NATALIA SMIRNOVA DUO
OUTONO EM JAZZ

04 Nov Seg/Mon · 21:30 Sala 2

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

Yosune é “uma amálgama que vive para comunicar 
sentimentos e visões do mundo, de todos os mundos”. 
Cosmopolita e ecléctica, regressa à Casa da Música 
com o seu cuatro venezuelano para apresentar um 
repertório original, enriquecido por arranjos de João 
Geraldo Gomes e pelas percussões coloridas do 
uruguaio Andrés Tarabbia.
Yosune is “an amalgam that exists to communicate feelings 
and visions of the world, of all the worlds.” Cosmopolitan and 
eclectic, she returns to Casa da Música with her Venezuelan 
cuatro to present an original repertoire, enriched by the 
arrangements of João Geraldo Gomes and the colorful 
percussions of Uruguayan Andrés Tarabbia.

Entrada Livre

Jazz Passion é o nome de um dos projectos musicais que unem o casal 
Oleg Butman & Natalia Smirnova, famoso na cena jazz russa. Após três 
álbuns de grande sucesso, editaram em 2017 Moment of Happiness, uma 
experiência totalmente nova, com Natalia a cantar os seus primeiros temas 
em russo, revelando ser mais do que uma pianista virtuosa. A música da 
dupla vai muito além do jazz convencional – funk, jungle, swing e diferentes 
ritmos latinos entram também na sua paleta sonora. 
Jazz Passion is the name of one of the musical projects that unite the couple  
Oleg Butman & Natalia Smirnova, famous in the Russian jazz scene. After three hit  
records, they released Moment of Happiness, in 2017, a whole new experience, 
with Natalia singing in Russian for the first time, proving that she is more than a 
virtuoso pianist. The pair’s music goes far beyond conventional jazz – funk, jungle, 
swing and different Latin rhythms are also part of their sound palette.

Entrada Livre

eurobic.pt 808 22 44 44
Informe-se em:

Todos os dias, das 8h às 23h.

Banco BIC Português, S.A. - Av. António Augusto de Aguiar, 132, 1050-020 Lisboa. 
Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único 
de matrícula e de Pessoa Coletiva 503159093 · Capital Social €410.429.800,00.

Conta EuroBic 365

Solução multiproduto que lhe 
permite gerir o seu dia a dia com 
menos encargos e mais vantagens.

• Montante mínimo de abertura: 50€
• Adesão ao EuroBic Net e Documentos Digitais
• Comissão de manutenção de conta: 5€ (1) 

  com possibilidade de redução para 3,25€ (1)  
  se domiciliar o vencimento (2)

(1) Acresce 4% de imposto do selo
(2) Domiciliação do vencimento/pensão no valor mínimo 
de 350€ (entrega única mensal)

MECENAS OUTONO EM JAZZ
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www.casadamusica.com/restaurante
Reservas 220 107 160

restaurante@casadamusica.com

15 Out Ter · 19:30

HERDADE DO PESO
PROVA DE VINHOS

A Sogrape Vinhos marca pela primeira vez a sua presença 
no Alentejo em 1991. Um ano depois começa a utilizar as uvas 
da Herdade do Peso, iniciando logo o plantio de novas vinhas. 
Acaba por adquirir a Herdade em 1996. A construção de um 
centro de vinificação na propriedade ocorre em 1998, propor-
cionando as condições para a criação, por parte da equipa  
de enologia liderada por Miguel Pessanha, de um novo patamar 
de qualidade nos vinhos alentejanos.

€ 30 (inclui jantar depois da prova)

Serviço  
Educativo
2019/2020
Já disponível a agenda com  
a programação da Temporada

OUTUBRO 2019



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
Família Oliveira
Grupo Media Capital
Lactogal
Metro do Porto
RAR
Solverde
Millennium bcp 

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





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


