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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA



4 janeiro

02 qui TIM BAKER & NICO PAULO
ENTRADA LIVRE

03 sex 
+04 sáb

CONCERTO DE ANO NOVO 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

05 dom SELVA SINFÓNICA 
Serviço Educativo 

05 dom CONCERTO ESCOLAR 
Academia de Música  
de Costa Cabral 

05 dom ALEXANDRA DOVGAN 
ciclo piano fundação EDP

08 qua SOLISTAS DA SINFÓNICA 
Salão Árabe do Palácio da Bolsa
ENTRADA LIVRE

08 qua JUNNO
ENTRADA LIVRE

09 qui COELHO/HASSELBERG/SOUSA
ENTRADA LIVRE

VIVE LA FRANCE!

10 sex FRANÇA SAGRADA 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música 
Coro Nacional de Espanha 
Coro Infantil Casa da Música

11 sáb O OLHO ESQUERDO  
DE JÚLIO VERNE 
Serviço Educativo

11 sáb AIMARD TOCA MESSIAEN 
Remix Ensemble Casa da Música

12 dom GRILIS EM PARIS 
Serviço Educativo

12 dom FRANÇA CORAL 
Coro Casa da Música

12 dom ROCÍO MÁRQUEZ

14 ter VICTOR PEREIRA

15 qua CIRANDA
ENTRADA LIVRE

15 qua RITUAIS FRANCESES 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Sinfónica

15 qua CONCERTO DE INAUGURAÇÃO  
DO ÓRGÃO
Jonathan Ayerst 

15 qua LE SANG D’UN POÈTE 
Filme de Jean Cocteau  
com música de Georges Auric
ENTRADA LIVRE

15 qua FLOR BATOM
ENTRADA LIVRE

16 qui CIRANDA
ENTRADA LIVRE

16 qui RITUAIS FRANCESES 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Sinfónica

16 qui TE DEUM 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Barroca  
& Coro Casa da Música

16 qui FRENCH CAN-CAN 
Filme de Jean Renoir com música 
de Georges Van Parys
ENTRADA LIVRE

16 qui LA VIE EN SWING DUO
ENTRADA LIVRE

17 sex CIRANDA
ENTRADA LIVRE

17 sex RITUAIS FRANCESES 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Sinfónica

17 sex TE DEUM 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Barroca  
& Coro Casa da Música

17 sex MASTERCLASS DE COMPOSIÇÃO 
POR PHILIPPE MANOURY
ENTRADA LIVRE 

17 sex FIM-DE-SEMANA NO ASCENSOR 
Filme de Louis Malle  
com música de Miles Davis
ENTRADA LIVRE

18 sáb CONCERTO ESCOLAR 
Alunos de acordeão de escolas  
do ensino vocacional de música 
ENTRADA LIVRE

18 sáb TE DEUM 
Palestra pré-ensaio e ensaio aberto 
Orquestra Barroca  
& Coro Casa da Música
ENTRADA LIVRE

18 sáb CIRANDA
ENTRADA LIVRE

18 sáb RITUAIS FRANCESES 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

18 sáb JP SIMÕES  
“Bleu, Blanc, Rouge (et Noir)”
ENTRADA LIVRE

18 sáb ZOMBIE ZOMBIE
SENSIBLE SOCCERS

18 sáb ÉTIENNE DE CRÉCY
ACID ARAB
ANDRÉ CASCAIS

19 dom CONCERTO ESCOLAR 
Alunos de acordeão de escolas  
do ensino vocacional de música 
ENTRADA LIVRE

19 dom CIRANDA
ENTRADA LIVRE

19 dom JULES ET JIM 
Filme de François Truffaut  
com música de Serge Rezvani 
interpretada por Jeanne Moreau
ENTRADA LIVRE

19 dom TE DEUM 
Orquestra Barroca 
& Coro Casa da Música

19 dom SWIMMING POOL 
Filme de François Ozon  
com música de Philippe Rombi
ENTRADA LIVRE

20 seg ALCEU VALENÇA: VALENCIANAS II

21 ter QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS

22 qua EDGAR VALENTE
ENTRADA LIVRE

23 qui PUZZLE
ENTRADA LIVRE

24 sex UM VIRTUOSO PARA SCHUMANN 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

25 sáb CANTAR COM BEBÉS 
Serviço Educativo 

26 dom CARNAVAL DOS ANIMAIS 
Serviço Educativo 

26 dom A SÉTIMA DE DVOŘÁK 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música

28 ter PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/
ANTENA 2

29 qua WIM MERTENS
40 Anos de Carreira

29 qua VERÓNICA LARRENNE
ENTRADA LIVRE

30 qui SÉRGIO VIEIRA TRIO
ENTRADA LIVRE
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Novo Ano, novo País Tema. A França já por aqui passou, 
mas o seu impressionante legado cultural justifica mais 
doze meses de viagem pela música fascinante que ali 
nasceu. E essa viagem começa já em Janeiro, com um 
programa intenso intitulado Vive la France! que envolve 
todos os agrupamentos residentes e vários convida-
dos – entre os quais os novos residentes, o compositor 
Philippe Manoury e o pianista Pierre-Laurent Aimard, 
artistas ilustres que abrilhantam a programação da 
Casa da Música ao longo de 2020. A música, essa, não 
podia ser mais variada, como se perceberá nas páginas 
seguintes, incluindo a grande música coral-sinfónica 
de Berlioz e Charpentier, as cores encantatórias de 
Debussy e Ravel, a música medieval e alguns nomes 
centrais do século XX, com a ajuda de maestros como 
Sofi Jeannin e Hervé Niquet. Sem esquecer as propos-
tas que se alinharão numa noite especial que promete 
alimentar as pistas de dança com nomes como Acid 
Arab, Étienne de Crécy e Zombie Zombie. Antes de 
tudo, porém, o mês começa com o grande Concerto de 
Ano Novo e logo de seguida recebe o primeiro recital 
do Ciclo de Piano, com uma menina-prodígio russa de 
surpreendente maturidade artística, Alexandra Dovgan. 
O conhecido Carnaval dos Animais de Saint-Saëns dá 
origem a um espectáculo para as famílias, uma das 
muitas actividades do Serviço Educativo a apresentar 
em Janeiro. E porque não é todos os dias que se faz 250 
anos, preparamos o aniversário de Beethoven com um 
primeiro módulo do Curso Livre de História da Música, 
dedicado integralmente ao grande compositor alemão.

editorial

New Year, New Theme Country. We have chosen France 
before, but its impressive cultural legacy justifies another 
twelve months of wandering through its fascinating 
music. Our journey starts in January with an intense 
programme called Vive la France! involving all the in-
-house ensembles and several guests – including our 
new residents: composer Philippe Manoury and pia-
nist Pierre-Laurent Aimard, two illustrious artists who 
brighten Casa da Música’s programming throughout 
2020. The music will be extremely varied this month, as 
you will see in the following pages, including the great 
choral-symphonic music of Berlioz and Charpentier, 
the enchanting colours of Debussy and Ravel, medie-
val music and some pivotal names from the twentieth 
century, with the help of conductors Sofi Jeannin and 
Hervé Niquet. There will also be a special evening with 
the music of Acid Arab, Étienne de Crécy and Zombie 
Zombie brightening up the dance floor. But the month 
begins with the grand New Year's Concert followed by 
the first recital of the Piano Series with a Russian girl 
prodigy with an amazing artistic maturity, Alexandra 
Dovgan. Saint-Saëns’ celebrated The Carnival of the 
Animals gives way to a family performance, one of the 
many activities of the Education Service to be held in 
January. And because a 250th birthday doesn’t happen 
every day, we celebrate Beethoven's birthday with the first 
module of our Open Course on the History of Music, which 
will be entirely dedicated to the great German composer.

DE VOLTA À FRANÇA
BACK TO FRANCE
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PHILIPPE MANOURY 
Compositor em Residência 2020
Composer in Residence 2020

em foco

O regresso a França enquanto País Tema da Casa da 
Música é uma oportunidade para trazer ao público do 
Porto a música de Philippe Manoury, um dos mais impor-
tantes compositores franceses da actualidade. Serão 
oito obras nunca antes apresentadas em Portugal, três 
das quais já em Janeiro. 
Nascido em 1952, Manoury é um reconhecido inves-
tigador e precursor no campo da electrónica ao vivo. 
Desde 1981, trabalhou no IRCAM com o matemático 
Miller Puckette no desenvolvimento do MAX-MSP, uma 
linguagem de programação para electrónica interactiva 
ao vivo. É aliás uma obra sua (Pluton para piano e com-
putador, de 1988) a pioneira no uso desta linguagem que 
se tornou amplamente usada nos dias de hoje.
A interacção em tempo real de instrumentos acústi-
cos e sons gerados por computador é um tema que 
continua a influenciar o trabalho de Manoury, e essa 
interacção também caracteriza a sua abordagem à 
grande orquestra: transforma-a num laboratório de 
som onde testa novas possibilidades interactivas. Isso 
tem vindo a incluir cada vez mais a disposição espacial 
dos músicos na sala de espectáculos.

The return to France as the Theme Country of Casa da 
Música is an opportunity to bring to Porto the music of 
Philippe Manoury, one of the most important French com-
posers of today. Eight of his works will be presented for the 
first time in Portugal, three of them as early as January.
Born in 1952, Manoury is a renowned researcher and 
precursor in the field of live electronic music. Since 
1981, he has worked at IRCAM with mathematician Miller 
Puckette on the development of MAX-MSP, a program-
ming language for live interactive electronics. In fact, one 
of his pieces (Pluton for piano and computer, 1988) was 
the pioneer of this language, that is widely used today.
The real-time interaction of computer-generated 
acoustic instruments and sounds continues to influence 
Manoury’s work, and this interaction also illustrates his 
approach to the large orchestra: he turns it into a sound 
laboratory where he tests new interactive possibilities. 
This also includes more and more the layout of the mu-
sicians in the concert hall.
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“A melhor maneira de apreciar a música contemporânea 
é ir ao concerto e ouvi-la em directo e ao vivo, como se 
costuma dizer. Depois, é através da escuta repetida que 
o nosso gosto se forma. Mas é necessário aceitar a ideia 
de que a música não é uma matéria congelada no tempo, 
que está em movimento perpétuo. Deve aceitar-se a 
ideia de que não são válidos apenas os ideais clássico e 
romântico, mas que a música pode exprimir uma imensa 
variedade de sensações e de ideias. 

É preciso afastarmo-nos como 
da peste de todo o discurso 

neotonal da moda, que procura 
provocar uma desforra plena  
de ressentimento e sermões  
de falsas teorias sobre a arte 

contemporânea. 
Em suma, para aqueles que têm amor pelas descobertas 
perspectivam-se dias bons. (…) a música contemporâ-
nea da nossa época não é mais difícil de ouvir do que 
era a de Wagner no seu tempo.”1 

“Os meus dois terrenos predilectos são a grande or-
questra e a electrónica. (…) A orquestra fascina-me 
desde muito jovem. Cedo senti que era para ela que 
queria compor. Com a orquestra, podemos colocar 100 
pessoas a ‘falar’ ao mesmo tempo mas mantendo todos 
num mundo coerente. Por exemplo, podemos dividir 
as cordas em tantas vozes quantos os instrumentos 
existentes, e a textura sonora jamais se torna pesada. 
Todas as vozes se sobrepõem como por milagre. 

Escrever para orquestra é como 
jogar xadrez. As combinações 
parecem infinitas, mesmo se 
conhecemos todas as regras. 

Há algo de vertiginoso para mim nessa visão. Gosto de 
pensar, mesmo que isto não queira dizer grande coisa, 
que o som da orquestra é o mais belo som que existe. A 
música electrónica oferece igualmente possibilidades 
imensas, mas raramente se obtém a mesma plenitude, 
o mesmo impacto sonoro. Para isso seria necessário 
uma centena de altifalantes.”2 
“My two favourite fields are the large orchestra and 
electronic music… I’ve been fascinated by the orchestra 
since I was very young. I felt that I wanted to write for it 
very early on. With the orchestra, we can have 100 people 
“talking” at the same time while still in a coherent world. 
For example, we can divide the strings into as many voi-
ces as there are instruments, and never weigh down the 
sound texture. All these voices overlap as if by miracle. 

2 Entrevista a Thierry Vagne, 01/04/2013 1 Entrevista a Sarah Pieh, 29/07/2014

em foco

“The best way to enjoy contemporary music is to go to 
the concert and listen to it in living colour, as they say. 
Then, through repeated listening, our taste is formed. 
We should accept the idea that music is not something 
frozen in time but in perpetual motion. We should accept 
that not only are classical and romantic ideals valid, but 
that music can express an immense variety of sensa-
tions and ideas. 

We must avoid at all costs  
every trendy neo-tonal 

discourse, which seeks to 
provoke a resentful revenge  
and preaches false theories 

about contemporary art. 

In short, for those who love to discover new things, good 
days lie ahead. (…) the contemporary music of our time 
is no harder to hear than Wagner’s was in his day.” 1

1 Interviewed by Sarah Pieh, 29/07/2014

Writing for orchestra is like 
playing chess. The combinations 

seem endless, even if we know 
all the rules. 

For me there is something dizzying in this vision. I like 
to think, even if it doesn’t mean much, that the sound 
of the orchestra is the most beautiful sound there is. 
Electronic music also offers immense possibilities, but 
rarely the same fullness, the same sound impact. That 
would require a hundred speakers.” 2

2 Interviewed by Thierry Vagne, 01/04/2013
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02 quinta · 22:00 café

TIM BAKER  
& NICO PAULO

SUPER BOCK UNLOCK

Líder da banda de pop-rock canadiana Hey Rosetta!, 

sinfónica
03 sexta · 21:00 sala suggia

04 sábado · 18:00 sala suggia

CONCERTO DE ANO NOVO
ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
TAKUO YUASA direcção musical 

Jacques Offenbach Abertura de La belle Hélène; Barcarola de Les contes d’Hoffmann
Johann Strauss II Postillon d’amour; Annen Polka
Josef Strauss Moulinet
Amilcare Ponchielli Dança das horas de La Gioconda
-
Johann Strauss II Wiener Blut
Franz Lehar Valsa Ouro e Prata
Johann Strauss II Comboio da diversão
Hans Christian Lumbye Galope do Comboio a Vapor de Copenhaga
Eduard Strauss Polca Bahn frei!
Hans Christian Lumbye Champagne
Johann Strauss II Klapfenwaldl; No belo Danúbio azul

A entrada no novo ano dá o mote para um concerto onde não podia faltar a célebre dinastia 
Strauss, representada pela sua segunda geração – a dos irmãos Johann, Josef e Eduard. Tradição 
indispensável nos salões vienenses, as orquestras de dança inspiraram também compositores de 
outras paragens, como o dinamarquês Hans Christian Lumbye – apelidado de “Strauss do Norte”. 
O maestro Takuo Yuasa viveu e trabalhou em Viena e conviveu de perto com uma tradição que 
atrai milhares de visitantes de todo o mundo e deu origem aos célebres concertos de Ano Novo 
da Filarmónica daquela cidade. Também na Casa da Música se entra em 2020 com o pé direito, o 
esquerdo e todo o corpo dominado pelos ritmos de valsas, polcas e galopes.
The new year sets the tone for a concert in which the famous Strauss dynasty, represented by its 
second generation – brothers Johann, Josef and Eduard – could not be left out. Dance orchestras, 
a key tradition in Viennese ballrooms, have also inspired composers from around the world, such 
as the Danish Hans Christian Lumbye – nicknamed the “Strauss of the North”. Conductor Takuo 
Yuasa lived and worked in Vienna and experienced a tradition that attracts thousands of visitors 
from around the world and which resulted in the city’s famous New Year’s Concerts with the Vienna 
Philharmonic Orchestra. Casa da Música also steps into 2020 with the right foot, the left foot and 
the whole body, dominated by the rhythms of the waltzes, polkas and galops.

1ª PLATEIA € 27 

2ª PLATEIA € 24 

3ª PLATEIA € 22 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Tim Baker deu início, no ano passado, a um novo capítulo 
do seu percurso com a edição em nome próprio do álbum 
Forever Overhead. Composto por 11 faixas, entre baladas 
de piano e temas de folk-rock efervescente, o disco foi 
um êxito tanto de público como de crítica. Após uma 
tournée de dois meses pela América do Norte, é agora 
a vez de Tim, na companhia da cantautora portuguesa 
Nico Paulo, apresentar Forever Overhead em Portugal.
Tim Baker, the leader of the Canadian pop-rock band 
Hey Rosetta!, began a new chapter in his career last year 
releasing his solo album Forever Overhead. Consisting 
of 11 tracks, including piano ballads and vibrant folk-rock 
songs, the album was praised by the public and the 
critics. After a two-month North American tour, it is 
now time for Tim to come to Portugal and present, with 
the help of Portuguese singer-songwriter Nico Paulo, 
Forever Overhead.

ENTRADA LIVRE 

MECENAS CICLO SOGRAPEMECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA
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05 domingo · sala de ensaio 2

SELVA SINFÓNICA
SERVIÇO EDUCATIVO 

05 domingo · 12:00 sala suggia

CONCERTO ESCOLAR
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

 

JOANA ARAÚJO e TIAGO OLIVEIRA formadores

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

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

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS
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

HÉLDER TAVARES direcção musical
A. FRANCISCO FERREIRA violino
ORQUESTRA SINFÓNICA DE JOVENS AMCC
CORO INFANTIL AMCC

Camille Saint-Saëns Danse Bacchanale,  
de Sansão e Dalila
Camille Saint-Saëns Introduction e rondo 
capriccioso, para violino e orquestra
Arr. Daniel Martinho Musical  
“Natal barulhento”
Johann Strauss Polka Champagne, op.211; 
Marcha Radetzky, op.228 

A Academia de Música de Costa Cabral saúda o novo 
ano com um programa recheado de obras apelativas. 
Mostrando os resultados do trabalho escolar realizado, 
apresenta neste Concerto de Reis um programa apu-
rado em mais um estágio de orquestra.
Academia de Música de Costa Cabral welcomes the 
new year with a programme full of fascinating pieces. 
Showing the result of the work carried out throughout 
the year, the academy presents a programme refined 
in yet another internship for orchestra in this Three 
Kings’ Day Concert.

€ 10 CRIANÇA+ADULTO 

€ 7,50 SEGUNDO ACOMPANHANTE  

COM MAIS DE 12 ANOS 

 
Cartão Amigo 25%

€ 10 

 
Cartão Amigo 25%

APOIO INSTITUCIONAL
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05 domingo · 18:00 sala suggia

ALEXANDRA DOVGAN

ciclo piano fundação EDP

Ludwig van Beethoven Sonata nº 8 em Dó menor, op.13, “Patética”
Fryderyk Chopin Fantasia Improviso, op.66; Duas Valsas, op.64;  
Quatro Mazurcas, op.68
–
Bach-Rachmaninoff Prelúdio, Gavota e Giga, da Partita  
para violino em Mi maior
Sergei Rachmaninoff Cinco Prelúdios
Sergei Rachmaninoff Margaridas – Romance op.38 nº 3
Mendelssohn-Rachmaninoff Scherzo, de Sonho de uma Noite de Verão 

O primeiro recital do Ciclo de Piano traz a Portugal uma 
menina-prodígio de apenas 12 anos que tem sido acla-
mada em importantes festivais e salas de concerto. As 
suas interpretações revelam surpreendente maturidade, 
técnica estonteante e sensibilidade profunda, conquis-
tando os júris de concursos internacionais como o I Grand 
Piano Competition de Moscovo, para jovens pianistas, 
que venceu ainda antes de completar 11 anos. Natural 
da Rússia, Alexandra Dovgan é protegida do célebre 
Grigory Sokolov e já tocou em concerto sob a direcção 
de maestros como Valery Gergiev e Vladimir Spivakov.

The first recital of the Piano Series brings to Portugal 
a 12-year-old girl prodigy who has been acclaimed in 
important festivals and concert halls. Her performan-
ces reveal a surprising maturity, a stunning technique 
and a profound sensitivity, who won over the judges of 
international competitions such as the Grand Piano 
Competition of Moscow, for young pianists, which 
she won even before her 11th birthday. Born in Russia, 
Alexandra Dovgan is a protégé of the famous Grigory 
Sokolov and has performed under the direction of con-
ductors like Valery Gergiev and Vladimir Spivakov.

“Há coisas que não se podem ensinar nem aprender…  
O talento da Alexandra Dovgan é excepcional” 

GRIGORY SOKOLOV

1ª PLATEIA € 15 

2ª PLATEIA € 12 

3ª PLATEIA € 10

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15% 

MECENAS CICLO PIANO FUNDAÇÃO EDP
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08 quarta · 21:30 café

JUNNO
SUPER BOCK UNLOCK

09 quinta · 22:00 café

COELHO/
HASSELBERG/SOUSA

SUPER BOCK UNLOCK

Embora componha, crie arranjos e escreva letras desde 
2013, só cinco anos mais tarde Marta Falcão, nome por 
trás do projecto Junno, decidiu partilhar algumas das 
suas músicas com o público. A conquista de um pré-
mio GDA impulsionou a edição do seu primeiro EP, que 
conta com a participação de Miguel Laureano (Sease) 
e Ricardo Nagy (Vaarwell) na produção.
Although she has been composing, arranging and wri-
ting lyrics since 2013, it was only in 2018 that Marta 
Falcão, the woman behind the Junno project, decided 
to share some of her music with the public. Winning a 
GDA award boosted the release of her first EP, featuring 
Miguel Laureano (Sease) and Ricardo Nagy (Vaarwell) 
in production.

Ricardo Coelho (vibrafone), João Hasselberg (contra-
baixo) e João Sousa (bateria) partilharam o palco pela 
primeira vez no grupo The Foundation, e dessa experiên-
cia sobrou a vontade de repetir o encontro em diferentes 
contextos. Juntam-se agora em trio para explorarem 
composições originais e algumas canções de forma 
livre e criativa.
 The ensemble The Foundation was the first opportunity 
for Ricardo Coelho (vibraphone), João Hasselberg (dou-
ble bass) and João Sousa (drums) to play together. From 
that experience came the will to repeat the collaboration 
in different contexts. In this new trio they explore original 
compositions and some songs in a free and creative way.

ENTRADA LIVREENTRADA LIVRE
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O regresso a um dos países mais fascinantes da história 
da música leva-nos em viagem através de várias épocas, 
da Idade Média à actualidade. Além dos agrupamen-
tos residentes da Casa da Música, sobem ao palco 
convidados especiais de grande relevo internacional, 
como o pianista Pierre-Laurent Aimard, os maestros 
Sofi Jeannin e Hervé Niquet e o tenor Cyrille Dubois, 
além do Coro Nacional de Espanha. Nos programas 
constam obras marcantes como o Te Deum de Berlioz 
e Les Oiseaux Exotiques de Messiaen, entre muitas 
outras de figuras como Debussy, Ravel, Charpentier e 
Boulez. Não perca o início da residência do compositor 
Philippe Manoury com as primeiras três de várias obras 
que serão apresentadas ao longo do ano em estreia 
nacional. O Serviço Educativo apresenta um novo es-
pectáculo inspirado no escritor francês Júlio Verne que 
promete divertir toda a família. Esteja também atento 
à programação especial que decorre entre os dias 15 
e 19, cinco dias intensos com concertos de vários gé-
neros e recitais de órgão e acordeão, ensaios abertos, 
palestras e uma noite que convida à dança com nomes 
sonantes da música. 

10–19 jan

The return to one of the most fascinating countries in 
music history takes us on a journey through various 
eras, from the Middle Ages to today. In addition to the 
in-house ensembles of Casa da Música, we will have 
on stage special international guests such as pianist  
Pierre-Laurent Aimard, conductors Sofi Jeannin and 
Hervé Niquet and tenor Cyrille Dubois, as well as the 
National Choir of Spain. The programmes include 
remarkable works, such as Berlioz’s Te Deum and 
Messiaen’s Les Oiseaux Exotiques, among many others 
by important figures like Debussy, Ravel, Charpentier 
and Boulez. Don’t miss the beginning of Philippe 
Manoury’s residency with the first three of several works 
that will be premiered in Portugal throughout the year. 
The Education Service presents a new performance 
designed especially for families and inspired by the 
French writer Jules Verne. Also be aware of the special 
programming that runs from the 15th to the 19th, five 
intense days with concerts of various genres, accordion 
and organ recitals, open rehearsals, lectures and a night 
that invites to dance with sounding names of French 
electronic music.

APOIO

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA
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10 sexta · 21:00 sala suggia

FRANÇA SAGRADA
ABERTURA OFICIAL ANO FRANÇA

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
CORO NACIONAL DE ESPANHA
CORO INFANTIL CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 
CYRILLE DUBOIS tenor

Olivier Messiaen Hymne au Saint-Sacrement
Hector Berlioz Te Deum

A abertura oficial do País Tema apresenta obras sacras 
de dois compositores franceses incontornáveis. Escrita 
ainda na juventude de Messiaen, em 1932, a partitura 
de Hymne au Saint-Sacrement ficou perdida durante 
a 2ª Guerra Mundial e o compositor assumiu a tarefa 
hercúlea de a reconstruir de memória. A música monu-
mental do Te Deum de Berlioz exige uma orquestra e 
um coro de proporções gigantescas, incluindo um órgão 
que compete praticamente de igual para igual com a 
exuberante orquestração. A voz solista está a cargo 
de Cyrille Dubois, tenor francês que ganhou grande 
experiência no Atelier Lyrique da Ópera de Paris e é 
regularmente convidado para se apresentar naquele 
teatro. Em 2015 foi nomeado Artista Lírico Revelação 
nos prémios Victoires de la musique.

The official opening of the Theme Country features 
sacred works by two compelling French composers. 
Written while Messiaen was still a young man, in 1932, 
the score of Hymne au Saint-Sacrement was lost during 
World War II and the composer took on the herculean 
task of rewriting it from memory. The monumental Te 
Deum by Berlioz demands an orchestra and a choir of 
gigantic proportions, including an organ that competes 
almost on equal footing with the exuberant orchestra-
tion. The soloist will be Cyrille Dubois, an experienced 
French tenor who joined the Atelier Lyrique of the Paris 
Opera in 2010, where he is frequently invited to perform. 
In 2015 he was named Revelation Singer of the Year at 
the Victoires de la Musique awards.

“A pureza do timbre e a simplicidade sobrenatural  
de Cyrille Dubois são um milagre em si” 

ANDRÉ TUBEUF 

1ª PLATEIA € 27 

2ª PLATEIA € 24 

3ª PLATEIA € 22 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto)

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS DA ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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11 sábado · 16:00 sala 2

O OLHO ESQUERDO 
DE JÚLIO VERNE

SERVIÇO EDUCATIVO

remix
11 sábado · 18:00 sala suggia

AIMARD TOCA MESSIAEN
PORTRAIT PHILIPPE MANOURY I

REMIX ENSEMBLE CASA DA MÚSICA
PETER RUNDEL direcção musical 
PIERRE-LAURENT AIMARD piano

Philippe Manoury Fragments pour un portrait
(estreia em Portugal)
-
Christophe Bertrand Yet
(estreia em Portugal)
Olivier Messiaen Les Oiseaux Exotiques, para piano e ensemble

17:15 cibermúsica
palestra pré-concerto por RUI PEREIRA

O Remix Ensemble entra no Ano França com três gerações de compositores e um grande pianista 
daquele país. Uma das figuras maiores do século XX, Olivier Messiaen compôs várias obras ino-
vadoras explorando material musical oriundo do canto dos pássaros. Em Les Oiseaux Exotiques, 
reúne cantos de pássaros americanos e asiáticos. O pianista Pierre-Laurent Aimard é um solista 
de referência desta obra favorita do grande público e com ela inaugura a sua residência artística 
na Casa da Música. Este concerto dá início à retrospectiva da obra de Philippe Manoury, um dos 
compositores franceses mais importantes da actualidade, mas a obra mais recente do programa 
pertence a Christophe Bertrand, um compositor que prometia tornar-se uma duradoura referência 
da música contemporânea francesa mas que veio a falecer com apenas 29 anos, em 2010.
The Remix Ensemble begins the Year of France with three generations of composers and a great 
pianist from that country. One of the greatest figures of the twentieth century, Olivier Messiaen 
composed several ground-breaking works exploring musical material derived from birdsongs. In Les 
Oiseaux Exotiques, he joins American and Asian birdsongs. The pianist Pierre-Laurent Aimard is a 
reference soloist of this celebrated piece and will inaugurate his artistic residency at Casa da Música 
performing it. This concert opens the retrospective of Philippe Manoury’s work, one of today’s most 
important French composers, but the most recent work of the programme belongs to Christophe 
Bertrand, a composer who was destined to become a lasting reference of contemporary French 
music but tragically died in 2010, at the age of 29.

MÁRIO ALVES concepção e direcção artística 
ÓPERA ISTO co-produção

A cabeça de Júlio Verne vai da Terra à Lua num piscar 
de olho. Percorre o fundo do mar num piscar de olho. 
Desce ao centro da terra num piscar de olho. A cabeça 
de Júlio Verne não pára de viajar e o seu olho esquerdo 
não pára de piscar. Preparados para apanhar boleia 
em mais uma incrível viagem de Júlio Verne? OK, mas 
atenção: olhos bem abertos! Um, dois, três – o olho 
esquerdo de Júlio Verne está pronto: partida!
Jules Verne’s head travels from the earth to the moon 
in the blink of an eye. It travels across the bottom of the 
sea in the blink of an eye. It descends to the centre of 
the earth in the blink of an eye. Jules Verne’s head never 
stops traveling and his left eye keeps blinking. Are you 
ready to take a ride on another amazing Jules Verne 
adventure? OK, but remember: keep your eyes wide 
open! One, two, three – Jules Verne’s left eye is ready: Go!

CONCERTO PARA FAMÍLIAS
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

1ª PLATEIA € 15 

2ª PLATEIA € 12 

3ª PLATEIA € 10 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15% 
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12 domingo · sala de ensaio 2

GRILIS EM PARIS
SERVIÇO EDUCATIVO 

coro
12 domingo · 18:00 sala suggia

FRANÇA CORAL
PORTRAIT PHILIPPE MANOURY II

CORO CASA DA MÚSICA
SOFI JEANNIN direcção musical 

Guillaume de Machaut Kyrie da Missa de Notre Dame
Clément Janequin Le chant des oyseaux
Claude Debussy Trois chansons de Charles d’Orleans
Francis Poulenc Missa em Sol 
-
Philippe Manoury Fragments d’Heraclite 
(estreia em Portugal)
Pierre Villette O Sacrum Convivium, op.27
Maurice Ravel (arr. Thierry Machuel) Le Jardin Féerique

Ex-titular da Maîtrise do Coro da Radio France e actual titular dos BBC Singers, a prestigiada 
maestrina Sofi Jeannin regressa à Casa da Música para apresentar uma fascinante viagem pela 
história da música coral francesa. Do século XIV à actualidade, o programa inclui obras-chave dos 
períodos Medieval e Renascentista, com os célebres Guillaume de Machaut e Clément Janequin. 
A poesia medieval do Duque Charles de Orleães dá o mote para canções compostas por Debussy 
– as únicas que escreveu para coro a cappella. A obra mais recente, de Manoury, é aquela que 
se inspira no passado mais longínquo, com recurso a textos filosóficos da Grécia Antiga que se 
revelam surpreendentemente modernos, enquadrados numa imponente partitura para três coros.
Former chief conductor of the Chorus of Radio France and currently chief conductor of the BBC 
Singers, the prestigious Sofi Jeannin returns to Casa da Música to take us on a fascinating journey 
through the history of French choral music. From the 14th century to today, the programme includes 
key works from the Medieval and Renaissance periods, with the famous Guillaume de Machaut and 
Clément Janequin. The medieval poetry of Charles, Duke of Orleans sets the tone for songs written 
by Debussy – the only songs he wrote for a cappella choir. The programme’s most recent work, by 
Manoury, is inspired by the distant past, using philosophical texts of Ancient Greece that turn out 
to be surprisingly modern within the context of an impressive score for three choirs.

1ª PLATEIA € 15 

2ª PLATEIA € 12 

3ª PLATEIA € 10 

 
Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

MECENAS MÚSICA CORAL
€ 10 CRIANÇA+ADULTO 

€ 7,5 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 12 ANOS 

 
Cartão Amigo 25%

BRUNO ESTIMA e PAULO NETO formadores

A trupe de grilos cantantes continua a acompanhar 
os mais pequenos nesta aventura em Paris. Grilis, o 
Grilo Feliz, tem no seu primo Jean-Philippe Galan (ou 
Grilan, o Grilo Galã) o cicerone de uma viagem pela 
cultura francesa, com vista para alguns dos ícones de 
Paris (Torre Eiffel, Palácio de Versalhes, Arco do Triunfo, 
Museu do Louvre) e direito a aulas de etiqueta e degus-
tação de música gourmet. Pais e bebés, em animada 
interacção, desenvolvem a cultura geral, afinam as vozes 
e trabalham aspectos como a psicomotricidade 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 clas-
ses 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)  
15:00 (3-6 anos)

OFICINA MUSICAL PARA MAIS NOVOS 
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
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12 domingo · 21:30 sala 2

ROCÍO MÁRQUEZ
14 terça · 19:30 sala 2

VICTOR PEREIRA
15 quarta – 19 domingo bar 1

JUKEBOX VINIL: 
FRANCE VINTAGE

À atenção particular dos nostálgicos, durante seis dias 
a Casa da Música terá uma relíquia disponível para utili-
zação nos bares 1 e 2. É uma jukebox original de há mais 
de meio século, com uma colecção vintage de vinil em 
45 rpm, recheada de clássicos intemporais da música 
francesa que permitem relembrar num contexto sedutor 
artistas como Serge Gainsbourg, Jacques Brel, Édith 
Piaf, Leo Ferré, Charles Aznavour, Adamo, Françoise 
Hardy e tantos outros.
This is a special note for the nostalgics: for six days Casa 
da Música will have a true relic in display and available 
for use in bars 1 and 2. It’s an original jukebox from over 
half a century ago, with a vintage 45 rpm vinyl collection, 
filled with timeless French music classics that allow us 
to remember in a seductive context artists like Serge 
Gainsbourg, Jacques Brel, Édith Piaf, Leo Ferré, Charles 
Aznavour, Adamo, Françoise Hardy and many others.

ENTRADA LIVRE

 

VICTOR PEREIRA clarinete
WORTEN DIGITÓPIA electrónica 

Gérard Grisey Charme  
Hugo Vasco Reis Dimensions I 
João Pedro Oliveira Time Spell 
Pierre Boulez Dialogues de l’ombre double 

O título Dialogues de l’ombre double é retirado da peça 
teatral Le Soulier de Satin de Paul Claudel, um drama 
que conta a história de um amor impossível e explora 
os diálogos entre personagens terrestres e celestiais. A 
peça foi escrita em 1985 por Pierre Boulez, por ocasião 
do sexagésimo aniversário de outro grande composi-
tor, Luciano Berio, e é aqui apresentada na sua versão 
original para clarinete e fita magnética. Igualmente de 
França chega-nos uma obra de juventude de Gérard 
Grisey que inclui excertos com sons multifónicos – dois 
sons simultâneos produzidos por um único instrumento 
de sopro. Hugo Vasco Reis e João Pedro Oliveira, figuras 
destacadas da composição nacional, exploram também 
os diálogos entre a música instrumental e a electrónica. 
The title Dialogue de l’ombre double is from Paul 
Claudel’s play Le Soulier de Satin, a drama that tells 
the story of an impossible love and explores the dia-
logues between earthly and heavenly characters. The 
piece was written in 1985 by Pierre Boulez on the 60th 
anniversary of another great composer, Luciano Berio, 
and is presented here in its original version for clarinet 
and magnetic tape. Also from France, the programme 
brings an early piece by Gérard Grisey that includes 
excerpts with multiphonic sounds – two simultaneous 
sounds produced by a single wind instrument. Hugo 
Vasco Reis and João Pedro Oliveira, prominent names 
in Portuguese composition, also explore the dialogue 
between instrumental and electronic music.

€ 10 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50  
ao preço do concerto) 

 
Cartão Amigo 80%  · Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Aclamada pela imprensa como a voz da nova geração 
de canto flamenco, Rocío Márquez é uma das referên-
cias maiores do flamenco contemporâneo. Dona de 
uma voz prodigiosa, uma carreira construída passo 
a passo e uma educação sólida, tem sido distinguida 
com importantes prémios. A personalidade inquieta e 
a enorme curiosidade são evidentes na sua discografia, 
que mostra transversalmente tão grande amor pela 
tradição do flamenco como uma necessidade premente 
de ampliar os limites da mesma. Rocío Márquez che-
ga a Portugal para apresentar o seu novo disco Visto 
en el Jueves, uma reflexão crítica sobre o conceito de 
autoria através de um repertório que desfoca o fosso 
entre flamenco e não flamenco e o canto e a canção.
Hailed by the press as the voice of the new generation of 
flamenco singing, Rocío Márquez is one of the greatest 
references of contemporary flamenco. With a prodigious 
voice, a hard-earned career and a solid education, she 
has been honoured with important awards. Her restless 
personality and enormous curiosity are evident in her 
discography, which shows across the board a great 
love for the flamenco tradition as well as a pressing 
need to push its boundaries. Rocío Márquez comes to 
Portugal to present her new album Visto en el Jueves, a 
critical reflection on the concept of authorship through 
a repertoire that softens the gap between flamenco and 
non-flamenco, between singing and song.

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA

€ 18 

 
Cartão Amigo 25%

promotor: Locomotiva Azul
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15 quarta · 11:00 e 15:00 café

CIRANDA 
15 quarta · 21:00 sala suggia

CONCERTO DE  
INAUGURAÇÃO DO ÓRGÃO

15 quarta · sala suggia 

RITUAIS FRANCESES
Um ensaio aberto é uma oportunidade para acompa-
nhar de perto a rotina dos músicos da orquestra e o 
trabalho desenvolvido pelo maestro. Conheça melhor 
a obra que vai ser ensaiada com uma breve palestra 
por Fernando Lapa, compositor e pedagogo que vai 
desvendar algumas curiosidades e o lugar histórico da 
fascinante música francesa que a orquestra prepara 
para o concerto de sábado.
An open rehearsal is an opportunity to see up-close the 
routine of the musicians of the orchestra and the work of 
the conductor. Learn more about the piece that will be 
rehearsed with a brief lecture by Fernando Lapa, a com-
poser and pedagogue who will unveil some curiosities 
and the historical context of the fascinating French piece 
that the orchestra is preparing for Saturday's concert.

11:30 
palestra pré-ensaio por FERNANDO C. LAPA

11:50 
ensaio aberto ORQUESTRA SINFÓNICA 

INÊS VAZ acordeão 
GILENO SANTANA trompete 

Novo projecto dos músicos Gileno Santana e Inês Vaz, 
Ciranda une o popular e o erudito, funde a melodia do 
som puro do trompete com a riqueza harmónica e rít-
mica do acordeão e faz as raízes da música portuguesa 
deambular pela modernidade do jazz. O resultado é uma 
sonoridade única e alegre que transmite tranquilidade 
e enaltece o valor de um povo, ao evocar a alma portu-
guesa com tudo que nela há de mais genuíno.
Ciranda is the name of the newest project from of Gileno 
Santana and Inês Vaz. A synergy between the popular 
and the erudite arises, where the exquisitely pure sound 
of the trumpet melody is enhanced by the harmonic 
and rhythmic richness of the accordion, and makes the 
roots of Portuguese music roam the modernity of jazz. 
The result is a unique and joyful sound that conveys 
tranquility and extols the value of a culture by evoking 
the Portuguese soul with all that is most genuine in it.

JONATHAN AYERST órgão

Suite improvisada em estilo barroco francês  
César Franck Três Corais
Olivier Messiaen A Ascensão
Charles-Marie Widor Sinfonia n.º 7

Conhecido especialmente como pianista do Remix 
Ensemble, Jonathan Ayerst é também organista com 
uma sólida carreira internacional: foi organista principal 
na Igreja de St. Benet Fink em Londres e explora fre-
quentemente a música improvisada. Este é um recital 
que celebra a música francesa e se inicia precisamente 
com música criada no momento, na boa tradição do 
instrumento. Apresenta depois obras de César Franck e 
Widor, nomes centrais da Escola Franco-Belga de órgão 
que recuperaram tradições perdidas da harmonia e do 
contraponto em pleno século XIX. Marca ainda presença 
outro gigante da música francesa, Olivier Messiaen, 
um dos compositores mais importantes do século XX 
e um dos artistas religiosos mais fantásticos de todos 
os tempos – ele que foi organista titular da Trinité, em 
Paris, e um revolucionário do repertório para órgão. 
Um recital a não perder num instrumento novo com 
recursos digitais criado à medida da Casa da Música.
Known especially as the Remix Ensemble pianist, 
Jonathan Ayerst is also an organist with a solid inter-
national career: he was lead organist at St Benet Fink 
Church in London and frequently explores improvised 
music. This is a recital that celebrates French music 
and begins precisely with music created in the moment, 

as dictated by the good tradition of the instrument.  
It includes works by César Franck and Widor, pivotal 
names of the Franco-Belgian organ school who were 
responsible for the revival of lost traditions in harmony 
and counterpoint in the mid-19th century. Also featured 
is another French music giant, Olivier Messiaen, one of 
the most important composers of the twentieth century 
and one of the most fantastic religious artists of all time 
– he was the principal organist of the Trinité cathedral 
in Paris and a revolutionary of the organ repertoire. An 
unmissable recital in a new instrument with digital re-
sources tailored for Casa da Música.
 

ENTRADA LIVREENTRADA LIVREENTRADA LIVRE
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15 quarta · 21:30 café

FLOR BATOM
15 quarta · 21:00 sala 2

LE SANG D’UN POÈTE
CICLO DE CINEMA FRANCÊS

filme de JEAN COCTEAU
França · 1932 · Experimental · 55’
música de GEORGES AURIC

O uso da música no cinema francês tem uma longa 
tradição, destacando-se em especial no período da 
chamada Nouvelle Vague. O arranque do Ano França 
na Casa da Música não podia acontecer sem este outro 
lado da música, associada ao cinema enquanto temática 
mas também como parte integrante, que nos chega 
com cinco filmes propostos pelo Clube Português de 
Cinematografia – Cineclube do Porto. Começamos 
com os primórdios do cinema e Jean Cocteau, com o 
filme experimental O Sangue de um Poeta, com música 
original de um dos primeiros compositores de cinema: 
Georges Auric. Esta composição original é parte do 
grande valor deste filme surrealista, que conta ainda 
com guarda-roupa de Coco Chanel. 

The use of music in French cinema has a long tradition, 
especially in the Nouvelle Vague period. The Year of 
France at Casa da Música wouldn’t be complete without 
this other side of music, associated with cinema as a 
theme but also as an its integral part, which we highlight 
with five films selected by Cineclube do Porto. We begin 
with the early days of cinema and Jean Cocteau, with 
the experimental film The Blood of a Poet, scored by 
one of the first composers for film: Georges Auric. This 
original score is part of the great value of this surrealistic 
film, with costume design by Coco Chanel.

ENTRADA LIVRE

Banda de versões que escolhe a pop, numa visão 
abrangente, como área de referência, imprimindo o seu 
cunho em temas de Daft Punk, Ed Sheeran, Alicia Keys, 
Jamiroquai, Sade Adu e muitas outras estrelas, Flor 
Batom espera atrair os beija-flores com um repertório 
francês especialmente seleccionado para este concerto.
A cover band that chooses a broad view of pop as its 
field of action and gives a personal touch to songs by 
Daft Punk, Ed Sheeran, Alicia Keys, Jamiroquai, Sade 
Adu and many other pop stars, Flor Batom hopes to 
attract hummingbirds with a French repertoire speci-
fically selected for this concert.

ENTRADA LIVRE

16 quinta · 11:00 e 15:00 café

CIRANDA
INÊS VAZ acordeão 
GILENO SANTANA trompete 

ENTRADA LIVRE

16 quinta · sala suggia 

RITUAIS FRANCESES
11:30 
palestra pré-ensaio por FERNANDO C. LAPA

11:50
ensaio aberto ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

ENTRADA LIVRE
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16 quinta · 21:00 sala 2

FRENCH CAN-CAN
CICLO DE CINEMA FRANCÊS

filme de JEAN RENOIR
França · 1954 · Comédia · 105’
música de GEORGES VAN PARYS

O segundo filme do ciclo apresentado em parceria com 
o Cineclube do Porto, que nesta semana especial fran-
cesa acontece na Casa da Música, é da autoria do pai 
do cinema francês Jean Renoir. Nele, a música popu-
lar francesa surge associada à música de cabaret e à 
frenética dança can-can. French Can-Can é um filme 
cheio de cor, movimento e música, numa rara aparição 
da mais famosa cantora popular francesa Edith Piaf – 
tantas vezes ouvida no cinema (as suas canções fazem 
parte de cerca de 275 bandas sonoras) mas tão raras 
vezes vista como actriz.
Jean Renoir, the father of French cinema, is the direc-
tor of the second movie of the cycle prepared in part-
nership with Cineclube do Porto, which takes place at 
Casa da Música in this special week devoted to French 
cinema. In it, French popular music is associated with 
cabaret music and the frenetic can-can dance. French  
Can-Can is a film full of colour, movement and music, 
with a rare appearance of the most famous French singer 
of all time, Edith Piaf – so often heard in films (her songs 
are part of approximately 275 soundtracks) but rarely 
seen as an actress.

ENTRADA LIVRE

 

16 quinta · sala de ensaio 1 

TE DEUM

Muitos já se terão perguntado: porque existe uma or-
questra barroca na Casa da Música, em pleno século 
XXI? Esta é a oportunidade para ouvir a resposta por 
um dos músicos mais experimentados do panorama 
nacional da música antiga, o cravista Fernando Miguel 
Jalôto. Antes de um ensaio em que poderá ver o maestro 
a preparar a orquestra e o coro para o grande concerto 
de domingo dedicado a Charpentier – compositor cru-
cial do Barroco francês –, uma breve palestra mostra as 
especificidades de uma orquestra que usa recriações 
de instrumentos e técnicas com três séculos de idade, 
no intuito de trazer até hoje as ricas sonoridades que 
foram banda sonora de cortes e igrejas do século XVIII.
Many may have wondered: why is there a baroque or-
chestra at Casa da Música in the 21st century? And now 
they have the opportunity to hear the answer by one of 
our most experienced musicians in the field of ancient 
music, the harpsichordist Fernando Miguel Jalôto. Before 
the rehearsal in which you can see the conductor pre-
paring the orchestra and the choir for Sunday's grand 
concert dedicated to Charpentier – a key composer 
of French Baroque music - a brief lecture explains the 
specifics of an orchestra that recreates instruments and 
techniques from three centuries ago in order to bring to 
our time the rich sounds that were heard in courts and 
churches in the eighteenth century.

14:30 
palestra pré-ensaio por FERNANDO MIGUEL JALÔTO

15:00 
ensaio aberto ORQUESTRA BARROCA e CORO 
CASA DA MÚSICA

ENTRADA LIVRE

16 quinta · 22:00 café

LA VIE EN SWING DUO
SUPER BOCK UNLOCK

 

La Vie en Swing é o duo de voz e guitarra de Mariana 
Melo e André Pires Costa. Juntos, procuram partilhar 
com o público a sua paixão pela música francesa através 
das linguagens do jazz e do swing que emergiram nos 
anos 20. Inspirado por músicos como Django Reinhardt 
e vozes como Édith Piaf, Charles Trenet ou Zaz, o duo 
mistura temas mais complexos com as chansons que 
se reconhecem logo à primeira nota de guitarra.
La Vie en Swing is the voice and guitar duo of Mariana 
Melo and André Pires Costa. Their goal is to share with 
the audience their passion for French music through the 
languages of jazz and swing   that emerged in the 1920s. 
Inspired by musicians like Django Reinhardt and singers 
like Édith Piaf, Charles Trenet or Zaz, the duo mixes more 
complex songs with the chansons that we all recognize 
right from the first note.

ENTRADA LIVRE

 

17 sexta · 11:00 e 15:00 café

CIRANDA

INÊS VAZ acordeão 
GILENO SANTANA trompete 

ENTRADA LIVRE

17 sexta · sala suggia

RITUAIS FRANCESES
11:30 
palestra pré-ensaio por FERNANDO C. LAPA

11:50 
ensaio aberto ORQUESTRA SINFÓNICA

19:00 
palestra pré-ensaio por FERNANDO C. LAPA

19:30 
ensaio aberto ORQUESTRA SINFÓNICA

ENTRADA LIVRE

17 sexta · sala de ensaio 1  

TE DEUM
14:00 
palestra pré-ensaio por FERNANDO MIGUEL JALÔTO

14:30 
ensaio aberto ORQUESTRA BARROCA e CORO  
CASA DA MÚSICA

ENTRADA LIVRE

 



36  VIVE LA FRANCE!
17 sexta · 15:00 sala de ensaio 10

MASTERCLASS  
DE COMPOSIÇÃO POR  

PHILIPPE MANOURY

17 sexta · 21:00 sala 2

FIM-DE-SEMANA  
NO ASCENSOR

CICLO DE CINEMA FRANCÊS

As residências artísticas na Casa da Música podem ser 
oportunidades para acrescentar valor à formação dos 
jovens músicos portugueses. É isso que se pretende 
com a masterclass do prestigiado compositor francês 
Philippe Manoury, que recebe estudantes de compo-
sição a quem irá transmitir as suas ideias para cada 
um encontrar uma voz criativa e um significado para a 
sua arte. A participação está sujeita a inscrição prévia.

filme de LOUIS MALLE
França · 1958 · thriller · 91’
música de MILES DAVIS

No âmbito do ciclo de cinema apresentado em parceria 
com o Cineclube do Porto, na semana de abertura do 
Ano França na Casa da Música, exibe-se um dos filmes 
essenciais do vibrante movimento da Nouvelle Vague. 
Em Fim-de-Semana no Ascensor, de Louis Malle, a 
música de Miles Davis acompanha a magnífica actriz 
Jeanne Moreau. Na verdade, o uso disruptivo da mú-
sica de Miles virá a ser definidor de um outro modo de 
utilização da música – quer seja clássica quer moderna 
– no cinema francês.
As part of the movie cycle presented in partnership 
with Cineclube do Porto, during the opening week of the 
Year of France at Casa da Música, one of the essential 
films of the vibrant Nouvelle Vague movement will be on 
screen. On Louis Malle's Elevator to the Gallows, Miles 
Davis's music follows the magnificent actress Jeanne 
Moreau. Indeed, the disruptive use of Miles's music would 
eventually define another way of using music – whether 
classical or modern – in French cinema.

ENTRADA LIVRE

18 sábado · 11:00 café

CONCERTO ESCOLAR
ALUNOS DE ACORDEÃO DE ESCOLAS  
DO ENSINO VOCACIONAL DE MÚSICA

Quando imaginamos o som característico das ruas de
Paris, imediatamente vem à memória o timbre nostálgico 
do acordeão. Apesar de não ser uma invenção francesa, 
o instrumento tornou-se um verdadeiro ícone daquele 
país, presente na refinada chanson ou na música dos 
bailes populares. Estudantes de acordeão trazem ao 
palco do Café obras que demostram o charme irresis-
tível deste célebre instrumento.  
When we think of the characteristic sound of the streets 
of Paris, the nostalgic tone of the accordion immediately 
comes to mind. Although it wasn’t invented in France, 
the instrument has become a true icon of the country, 
present in the refined chanson and in the music played 
in popular dances. Accordion students will bring to the 
Café several pieces that confirm the irresistible charm 
of this famous instrument.

ENTRADA LIVRE

18 sábado · sala suggia 

TE DEUM
11:30 
palestra pré-ensaio por FERNANDO MIGUEL JALÔTO

11:50 
ensaio aberto ORQUESTRA BARROCA e CORO  
CASA DA MÚSICA

ENTRADA LIVRE

 

18 sábado · 15:00 café

CIRANDA
INÊS VAZ acordeão 
GILENO SANTANA trompete 

ENTRADA LIVRE

 

The artistic residencies at Casa da Música are oppor-
tunities to enhance the training of young Portuguese 
musicians. The masterclass of the prestigious French 
composer Philippe Manoury intends to do precisely that, 
welcoming students of composition to whom the com-
poser will convey his ideas so that each young composer 
can find their own creative voice and the true meaning 
of their art. The number of participants is limited and 
subject to prior registration.

ENTRADA LIVRE (SUJEITA A INSCRIÇÃO)



38  VIVE LA FRANCE!
18 sábado · 18:00 sala suggia

RITUAIS FRANCESES
PORTRAIT PHILIPPE MANOURY III

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
BALDUR BRÖNNIMANN direcção musical 

Pierre Boulez Rituel
-
Claude Debussy Prélude à l’après-midi d’un faune
Philippe Manoury Sound and Fury
(estreia em Portugal)

sinfónica

1ª PLATEIA € 18 

2ª PLATEIA € 15 

3ª PLATEIA € 13 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

 
Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

Repleto de sensualidade, colorido e poder de sugestão, 
o Prélude à l’après-midi d’un faune de Debussy, baseado 
em versos de Mallarmé, tem atraído públicos de su-
cessivas gerações desde a sua estreia em 1894. Este 
programa ilustra fases diversas da trajectória musical 
francesa desde então, com obras de três dos compo-
sitores mais incontornáveis nesse percurso. De Pierre 
Boulez ouvir-se-á o Rituel, escrito na década de 1970 
em memória de Bruno Maderna, no qual se tira partido 
da distribuição dos músicos em oito grupos separados 
no palco. A fechar o programa, destaca-se a estreia em 
Portugal de Sound and Fury de Philippe Manoury, um dos 
mais importantes compositores franceses da actuali-
dade, cuja obra está em retrospectiva na programação 
da Casa da Música ao longo de 2020.

Full of sensuality, colour and power of suggestion, 
Debussy’s Prélude à l’Après-Midi d’un Faune, based on 
a poem by Mallarmé, has attracted audiences of many 
generations since its premiere, in 1894. This programme 
illustrates different stages of the French musical trajec-
tory since then, with pieces by three of its most unavoi-
dable composers. By Pierre Boulez we will hear Rituel, 
written in the 1970s in memory of Bruno Maderna, a piece 
in which the composer takes advantage of the fact that 
the musicians are distributed in eight separate groups 
on stage. Closing the programme is the Portuguese 
premiere of Sound and Fury by Philippe Manoury, one 
of today’s most important French composers, whose 
work is in retrospect throughout the 2020 programme 
of Casa da Música.

17:15 foyer poente
palestra pré-concerto por FERNANDO C. LAPA

“Depois da morte de Pierre 
Boulez, Manoury tornou-se  
o maior representante da  

vanguarda francesa” 
MÜNCHNER MERKUR 



40  VIVE LA FRANCE!
18 sábado · 22:00 sala 2

SENSIBLE SOCCERS 
ZOMBIE ZOMBIE

A noite prossegue com a apresentação do terceiro disco dos Sensible Soccers, 
Aurora, um álbum optimista produzido por B Fachada, e termina com o electropop 
de Zombie Zombie, que vem de um percurso iniciado em 2007 com A Land for 
Renegades, na altura considerado um dos 10 álbuns do ano pela Rough Trade. 
Entretanto a música cinemática deste projecto francês tem aparecido em filmes e 
até numa produção circense, até ressurgir em disco com o mais recente Livity, onde 
se cruza com influências de psicadelismo tribal e krautrock.
The evening continues with the presentation of Aurora, the third record of the 
Sensible Soccers, an upbeat album produced by B Fachada, and ends with Zombie 
Zombie's electropop, which results from a trajectory that began in 2007 with A Land 
for Renegades, then considered one of top 10 albums of the year by Rough Trade. 
Meanwhile the cinematic music of this French project has appeared in films and 
even in a circus production, until it reappeared in the album Livity, interspersed with 
influences of tribal psychedelics and krautrock.

€ 15 

Cartão Amigo 25%

18 sábado · 22:00 café

JP SIMÕES 
“BLEU, BLANC, 

ROUGE (ET NOIR)”

A história da canção em França é composta de muita 
bravata e poesia, de figuras malditas, trágicas, dignís-
simas ou deliciosamente insolentes, mas também de 
suavidade e de amor gentil. É uma longa viagem por to-
das as cores do espectro emocional, das breves alegrias 
do dia ao pavor filosófico, do amor sacralizado ao amor 
ironizado, do ridículo ao divino. A patologia do quotidiano 
nas canções de Boris Vian ou a  insinuante insolência de 
Serge Gainsbourg, as suaves e preguiçosas paisagens 
cantadas por Henri Salvador ou o lugar fundo de onde 
parecem brotar as palavras de Léo Ferré são alguns 
dos cenários que este concerto irá ilustrar pela voz de 
JP Simões. Em seguida, o ambiente sonoro do Café 
ficará a cargo do coleccionador de vinil  DJ Analógico.
The history of the chanson française is composed of 
much bravado and poetry, of cursed, tragic, dignified and 
deliciously insolent characters, but also of tenderness 
and kind love. It is a long journey through all the colours 
of the emotional spectrum, from the brief joys of the 
day-to-day to the philosophical dread, from sacralised 
love to scorned love, from the ridicule to the divine. The 
pathology of everyday life of Boris Vian's songs or the 
insinuating insolence of Serge Gainsbourg, the lazy lands-
capes sung by Henri Salvador or the deep place from 
which Léo Ferré's words seem to emerge are some of the 
scenarios that this concert will illustrate through the voice 
of JP Simões. Afterwards, the sound atmosphere in the 
Café will be handled by the vinyl collector DJ Analogue.

ENTRADA LIVRE



42  VIVE LA FRANCE!
18 sábado · 00:00 restaurante

ÉTIENNE DE CRÉCY
ACID ARAB

ANDRÉ CASCAIS

A noite é muito curta quando a ideia é dançar ao som 
destas propostas. A pista do Restaurante abre com 
André Cascais, DJ com vinte anos de experiência ini-
ciada aqui mesmo no Porto (Trintaeum, Urbansound). 
Entretanto passou cinco anos em Londres, integrando 
o cartaz de várias edições das festas Secretsundaze. 
De regresso a Portugal, foi residente do Lux Frágil e tem 
dado cartas nos mais variados clubes e festivais do país.
A noite prossegue com o projecto parisiense Acid Arab, 
fundado por Guido Minisky e Hervé Carvalho em 2013. 
A sua fusão de sons orientais de inspiração árabe com 
o acid house de Chicago dos anos 80 conquistou des-
de logo a crítica e o público. Desde que lançaram o 
álbum Musique de France, há três anos, e agora com o 
novo Jdid, têm percorrido o mundo quer em duo quer 
juntando instrumentistas às suas actuações. Figura 
incontornável no panorama internacional da música 
electrónica, o produtor Étienne de Crécy assinou ál-
buns de referência como Pansoul (com Philipe Zdar 
sob o nome Motorbass), Superdiscount, Tempovision 
e Superdiscount 2 & 3. Fez dezenas de remisturas para 
artistas como Kraftwerk, Air, Moby ou Lil’ Louis. É tam-
bém um DJ apaixonado que conquista facilmente o 
público – o seu disco ao vivo Beats’n’Cubes tornou-se 
uma referência mundial no que respeita a actuações 
de electrónica ao vivo.

The evening is very short when the idea is to dance to 
the sound of these proposals. The dance floor of the 
Restaurante opens with André Cascais, a DJ with a 
twenty-year experience that began right here in Porto 
(Trintaeum, Urbansound). In the meantime, he spent five 
years in London performing in various editions of the 
Secretsundaze parties. Returning to Portugal, he was a 
resident DJ in Lux Frágil and has also been performing 
successfully in various clubs and festivals throughout 
the country. The evening continues with the Parisian 
project Acid Arab, founded by Guido Minisky and Hervé 
Carvalho in 2013. Its fusion of Arabic-inspired oriental 
sounds and the acid house of Chicago in the 80s im-

€ 10 (CONSUMO MÍNIMO OBRIGATÓRIO)

mediately won over the critics and the public. Since the 
release of the album Musique de France, three years ago, 
and now with the new Jdid, they have toured the world as 
a duo, occasionally inviting other musicians to join them 
onstage. A key figure in the international electronic music 
scene, producer Étienne de Crécy is the name behind 
essential albums like Pansoul (with Philipe Zdar under 
the name Motorbass), Superdiscount, Tempovision and 
Superdiscount 2 & 3. He has made dozens of remixes 
for artists such as Kraftwerk, Air, Moby or Lil 'Louis. He 
is also a passionate DJ who always delights his audience 
– his live album Beats'n'Cubes has become a worldwide 
reference for live electronic performances.

19 domingo · 11:00 café

CONCERTO ESCOLAR
ALUNOS DE ACORDEÃO DE ESCOLAS  
DO ENSINO VOCACIONAL DE MÚSICA

ENTRADA LIVRE

 

19 domingo · 15:00 café

CIRANDA
INÊS VAZ acordeão 
GILENO SANTANA trompete 

ENTRADA LIVRE

 



44  VIVE LA FRANCE!
19 domingo · 16:00 sala 2

JULES ET JIM
CICLO DE CINEMA FRANCÊS 

filme de FRANÇOIS TRUFFAUT
França · 1962 · ficção · 107’
música de SERGE REZVANI interpretada por JEANNE MOREAU

19 domingo · 18:00 Sala 2

SWIMMING POOL
CICLO DE CINEMA FRANCÊS 

filme de FRANÇOIS OZON
França· 2003 · ficção · 103’
música de PHILIPPE ROMBI

O ciclo de cinema com a curadoria do Cineclube do 
Porto encerra com um filme contemporâneo. A música 
é de Philippe Rombi, um dos maiores e mais internacio-
nalizados compositores para filmes franceses, que aqui 
acompanha o sombrio Swimming Pool de François Ozon, 
com Charlotte Rampling e Ludivine Sagnier – um thriller 
psicológico no qual, na medida dos filmes de Hitchcock, 
a música desempenha um papel crucial para adensar 
a tensão dramática.

The movie cycle curated by Cineclube do Porto ends 
with a contemporary film. The music created by Philippe 
Rombi, one of the largest and most internationalized 
French film composers, follows François Ozon's somber 
Swimming Pool, with Charlotte Rampling and Ludivine 
Sagnier – a psychological thriller in which, reminding 
Hitchcock movies, music plays a crucial role in adding 
to the dramatic tension.

Neste arranque do Ano França na Casa da Música, 
prossegue o ciclo de cinema proposto pelo Cineclube 
do Porto. A presença da chanson française no cinema 
francês vem de uma longa tradição, destacando-se em 
especial no período da chamada Nouvelle Vague. Um 
dos filmes centrais deste movimento é Jules e Jim, de 
François Truffaut, em que Jeanne Moreau interpreta 
um tema original de Serge Rezvani: “Le Tourbillon”. Esta 
canção torna-se um exemplo paradigmático do uso da 
música no cinema francês da Nouvelle Vague, no qual 
a canção e a sua ligação ao filme perpassa do cinema 
para fora dele. 

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE

At the start of the Year of France at Casa da Música, the 
movie cycle proposed by Cineclube do Porto continues. 
The chanson française has a long tradition in French 
cinema, especially during the Nouvelle Vague period. 
One of the essential films of this movement is François 
Truffaut's Jules and Jim, where Jeanne Moreau sings 
an original song by Serge Rezvani: “Le Tourbillon”. This 
song became a paradigmatic example of the use of 
music in the Nouvelle Vague, in which the song and its 
connection to the film go beyond the limits of the screen.



46  VIVE LA FRANCE! barroca & coro
19 domingo · 18:00 sala suggia

TE DEUM
CICLO BARROCO BPI 

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA
CORO CASA DA MÚSICA
HERVÉ NIQUET direcção musical 

Marc-Antoine Charpentier Missa Assumpta est Maria;  
2 Marchas em Ré maior; Te Deum

A Orquestra Barroca e o Coro Casa da Música apre-
sentam-se ao lado de um dos maiores especialistas no 
Barroco francês, o maestro Hervé Niquet, fundador do 
prestigiado agrupamento de música antiga Le Concert 
Spirituel. Naquela que é a sua estreia na Casa da Música, 
dirige um programa inteiramente dedicado a um dos 
maiores mestres da música francesa, Marc-Antoine 
Charpentier, célebre especialmente pela sua extensa 
produção vocal. Composta na última década de vida 
de Charpentier, Missa Assumpta est Maria é conside-
rada uma das suas obras-primas, escrita para vozes 
solistas, coro e acompanhamento instrumental. Não 
podia faltar o célebre Te Deum que inclui um ensemble 
instrumental alargado para a época e cujo prelúdio inicial 
foi usado como tema de abertura da União Europeia da 
Radiodifusão e do Festival Eurovisão. 

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÙSICA

Orquestra Barroca and Coro Casa da Música perform 
alongside one of the leading French Baroque specialists, 
conductor Hervé Niquet, founder of the prestigious 
early music ensemble Le Concert Spirituel. In his debut 
at Casa da Música, he conducts a programme entirely 
dedicated to one of the greatest masters of French 
music, Marc-Antoine Charpentier, particularly famous 
for his extensive vocal production. Written in the last 
decade of Charpentier’s life, Missa Assumpta est Maria 
is considered one of his masterpieces, written for solo 
and choral voices with orchestral accompaniment. The 
famous Te Deum, which includes an extended instru-
mental ensemble and whose initial prelude was used as 
the theme music of the European Broadcasting Union 
and the Eurovision Song Contest, could not be left out.

17:15 Cibermúsica
palestra pré-concerto por FERNANDO MIGUEL JALÔTO
 

1ª PLATEIA € 22 

2ª PLATEIA € 19 

3ª PLATEIA € 17 

 
Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15% 



48
20 segunda · 21:30 sala suggia

ALCEU VALENÇA: 
VALENCIANAS II

21 terça · 19:30 sala 2

QUARTETO DE CORDAS  
DE MATOSINHOS

Após a parceria entre Alceu Valença, o maestro Rodrigo 
Toffolo e o encenador Paulo Rogério Lage, com a criação 
do espectáculo “Valencianas”, que percorreu o Brasil 
e Portugal sempre com concertos esgotados, o trio 
apresenta “Valencianas II”. Com este novo espectácu-
lo chegam novas músicas, novos arranjos e ainda mais 
sucessos de Alceu. Concebido em 2010 para celebrar 
os 40 anos de carreira de Alceu Valença, “Valencianas” 
representou a primeira experiência de orquestração da 
obra do cantor e compositor pernambucano.
 

Ludwig van Beethoven Quarteto de cordas 
n.º 4 em Dó menor, op.18  
Maurice Ravel Quarteto de cordas em  
Fá maior

Os seis quartetos op.18 são a primeira incursão de 
Beethoven no domínio do quarteto de cordas. Na to-
nalidade de Dó menor, que no compositor alemão tem 
algo de trágico e inevitável, o Quarteto n.º 4 fala-nos 
em discurso directo e sem grandes rodeios, com uma 
invenção melódica a lembrar Mozart. Termina com 
grande virtuosismo ao estilo húngaro, uma rara incursão 
de Beethoven neste estilo que Haydn tanto apreciava e 
que viria a ser o alvo favorito de muitos compositores do 
Romantismo. Escrito um século depois, o único quarteto 
de Ravel completa este recital do Quarteto de Cordas 
de Matosinhos numa referência ao Ano França na Casa 
da Música. Obra envolta em polémica na época em que 
foi escrita, mal recebida pelos críticos mas admirada 
por figuras como Debussy, rapidamente foi incluída no 
repertório dos grandes quartetos e se tornou um dos 
mais tocados do séc. XX. 
The six op.18 quartets are Beethoven’s first foray into 
the string quartet domain. In the tone of C minor, which 
holds something tragic and inevitable for the German 
composer, Quartet No. 4 speaks to us bluntly and in 
straightforward manner, with a melodic invention that 
reminds us of Mozart. It ends with great virtuosity in the 
Hungarian style, a rare incursion of Beethoven into this 
style that Haydn loved so much and which would beco-

me the favourite target of many Romantic composers. 
Written a century later, Ravel’s only quartet completes 
this recital of Quarteto de Cordas de Matosinhos in a 
reference to the Year of France at Casa da Música. A 
controversial piece in its time, badly received by critics 
but admired by figures like Debussy, it was quickly inclu-
ded in the repertoire of the great quartets and became 
one of the most played quartets of the twentieth century.

€ 10 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

 
Cartão Amigo 80%  · Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão BPI 20% · Sénior 15%

1ª PLATEIA € 30 

2ª PLATEIA € 25 

3ª PLATEIA € 25 

CAMAROTE   € 30 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

 
Cartão Amigo 25%

promotor: Primeira Linha

APOIO INSTITUCIONAL

Following the partnership between Alceu Valença, con-
ductor Rodrigo Toffolo and stage director Paulo Rogério 
Lage for the creation of the show “Valencianas”, which 
toured Brazil and Portugal with sold out concerts, the trio 
now presents “Valencianas II”. This new show includes 
new songs, new arrangements and even more hits by 
Alceu. Created in 2010 to celebrate Alceu Valença’s 
40-year-career, “Valencianas” was the first orchestration 
experience of the Pernambucan singer-songwriter’s work.



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

50
22 quarta · 21:30 café

EDGAR VALENTE
SUPER BOCK UNLOCK

23 quinta · 22:00 café

PUZZLE
SUPER BOCK UNLOCK

sinfónica
24 sexta · 21:00 sala suggia

UM VIRTUOSO PARA 
SCHUMANN

Há pelo menos sete anos que Edgar Valente faz dos 
palcos a sua segunda casa, coabitando-a com muitos e 
diferentes músicos, consoante os projectos em que se 
mete – neste momento, activos, chegam à dezena. Da 
reinvenção da música popular portuguesa operada pela 
Criatura às incorporações no funk com Os Compotas, 
sem esquecer o afrobeat dos They Must Be Crazy, 
Edgar tem desenhado um percurso camaleónico, mas 
sempre acompanhado, até que este ano, finalmente, 
decide apresentar-se a solo. Um piano, um teclado e 
um adufe é tudo o que tem à mão para, com a sua voz 
potente e carismática, nos dar a ouvir canções que foi 
escrevendo ao longo do tempo.
For at least seven years, the stage has been Edgar 
Valente’s second home. He shares it with many different 
musicians, depending on the projects he takes on – a 
dozen of them are currently active. From the reinvention 
of Portuguese popular music operated by Criatura to 
incorporations into funk with Os Compotas and the afro-
beat of They Must Be Crazy, Edgar has been following a 
chameleonic route, always alongside other musicians, 
until this year, when he finally decided to perform solo. 
A piano, a keyboard and an adufe are the instruments 
he uses to show us the songs he has been writing over 
time, with the help of his powerful and charismatic voice.

Para Pedro Neves (piano), João Paulo Rosado (contra-
baixo) e Miguel Sampaio (bateria), escrever música é 
juntar “peças” intrincadas de cores, padrões e movimen-
tos. Por isso compõem em conjunto, contribuindo cada 
um para a construção deste puzzle musical.
For Pedro Neves (piano), João Paulo Rosado (double 
bass) and Miguel Sampaio (drums), writing music is like 
putting together intricate "pieces" of colors, patterns and 
movements. Thus, they write together, each contributing 
to the construction of this musical puzzle.

 

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE

1ª PLATEIA € 23 

2ª PLATEIA € 20 

3ª PLATEIA € 18 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto) 

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15%

ORQUESTRA SINFÓNICA  
DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical 
PABLO FERRÁNDEZ violoncelo 

Antonín Dvořák Abertura Carnaval
Robert Schumann Concerto para violoncelo 
e orquestra
-
Antonín Dvořák Sinfonia n.º 7

O Concerto de Schumann é uma das obras fundamen-
tais do repertório para violoncelo. Mais do que o virtuo-
sismo e o fogo -de -vista, o que conquista os ouvintes e 
os próprios intérpretes é a sua densidade emocional 
e as bonitas sonoridades. O solista convidado para o 
tocar ao lado da Sinfónica é Pablo Ferrández, um jovem 
artista que está a construir uma brilhante carreira in-
ternacional, sendo premiado do Concurso Tchaikovski 
e uma aposta da rede europeia de salas de concerto 
ECHO. A obra é enquadrada neste programa por duas 
composições de Antonín Dvořák: a Abertura Carnaval 
traz reminiscências da sua Boémia natal, alternando 
o furor festivo dos ritmos populares e os ambientes 
pastorais; e a Sétima Sinfonia é filiada na grande tra-
dição sinfónica germânica de Beethoven e Brahms e é 
considerada uma das mais profundas das nove que o 
compositor checo compôs.
The Schumann Concerto is one of the fundamental 
works of the cello repertoire. More than virtuosity 
and ostentation, what wins over the audience and the 
performers themselves is its emotional density and 
beautiful sounds. The soloist invited to play alongside 

Orquestra Sinfónica is Pablo Ferrández, a young artist 
who is building a brilliant international career, having won 
the Tchaikovsky Competition and being one of the rising 
stars of the European Concert Hall Organization. The 
piece is framed in this programme by two compositions 
by Antonín Dvořák: the Carnival Overture is reminis-
cent of his native Bohemia, alternating the festive fury 
of popular rhythms with pastoral environments; and 
the Seventh Symphony is linked to the great German 
symphonic tradition of Beethoven and Brahms and is 
considered one of the most profound of all the nine 
symphonies written by the Czech composer.
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25 sábado

14:30-18:30 sala de ensaio 2

CANTAR COM  
BEBÉS

SERVIÇO EDUCATIVO 

26 domingo
10:00, 11:30 e 16:00 sala 2

CARNAVAL DOS 
ANIMAIS  

SERVIÇO EDUCATIVO 

sinfónica
26 domingo · 12:00 sala suggia

A SÉTIMA DE DVOŘÁK
CONCERTO COMENTADO PARA FAMÍLIAS

SINFÓNICA AO DOMINGO CONTINENTE 

Ajudar os educadores de infância a cantar com os be-
bés que têm a seu cargo é o propósito genérico desta 
acção formativa que encara a voz como forma maior 
de comunicação. O repertório, ajustado à extensão 
vocal de crianças dos 0 aos 6 anos, promove os jogos 
de sons e a interacção vocal.
The main goal of this training initiative that regards voice 
as the greater form of communication is to help kinder-
garten teachers sing with babies under their care. The re-
pertoire, adjusted to the vocal range of children from 0 to 
6 years old, promotes sound games and vocal interaction.

FORMAÇÃO
Actividade formativa para professores do ensino pré-escolar  
e auxiliares de acção educativa

ORQUESTRA SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
OLARI ELTS direcção musical 
concerto comentado por DANIEL MOREIRA

Antonín Dvořák Sinfonia n.º 7

Após a sua estreia triunfal em Londres, a Sétima Sinfonia 
de Dvořák fixou-se no repertório como uma obra fun-
damental descendente em linha directa das grandes 
sinfonias de Beethoven e Brahms. As influências do 
folclore eslavo, tão exploradas por Dvořák noutras 
obras, esbatem-se aqui para dar lugar ao mundo in-
terior e ao universalismo do compositor, revelado em 
instrumentações imaginativas e no genial tratamento 
do material musical. Uma obra ambiciosa, sombria e 
marcada pela intensidade dramática, explicada neste 
concerto por Daniel Moreira, com recurso a exemplos 
musicais apresentados pela orquestra antes da sua 
interpretação completa.

Following its triumphant debut in London, Dvořák’s 
Symphony No. 7 set its place in the repertoire as a 
fundamental piece descending directly from the great 
symphonies of Beethoven and Brahms. The influences of 
Slavic folklore, greatly explored by Dvořák in other works, 
fade here to give way to the composer’s inner world and 
universalism, revealed in imaginative instrumentations 
and the brilliant treatment of the musical material. An 
ambitious piece, dark and marked by a dramatic inten-
sity, is explained in this concert by Daniel Moreira, using 
musical examples performed by the orchestra before 
its full interpretation.

€ 11 

Jovem 50% ·  Professores e estudantes de música 50% 
Cartão Amigo 25% · Cartão BPI 20% · Sénior 15% 
Cartão Continente: na compra de um bilhete para adulto, 
oferta de duas entradas para menores de 18 anos€ 15 

€ 10  

€ 7,5 SEGUNDO ACOMPANHANTE COM MAIS DE 6 ANOS

Cartão Amigo 25%

FACTOR E! direcção artística 
ARTUR CARVALHO, DANIEL SOUSA, INÊS LAPA, 
JOAQUIM ALVES, ÓSCAR RODRIGUES  
e TIAGO OLIVEIRA interpretação

Neste bosque musical, os animais da obra de Saint-
Saëns comunicam por melodias e ritmos. Tecem assim 
a linguagem da sua festa, que adquire a forma de um 
concerto onde se exploram as sonoridades de instru-
mentos acústicos e do repertório clássico, em animado 
convívio com a tecnologia. O antigo e o novo, portanto, 
celebrando o encanto da vida.
In this musical forest, the animals of Saint-Saëns work 
communicate through melodies and rhythms. This is 
how they create the language of this party, which takes 
the form of a concert exploring the sounds of acoustic 
instruments and classical repertoire in a lively contact 
with technology. It’s the old and the new celebrating 
the joy of life.

CONCERTO ENCENADO PARA MAIS NOVOS
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

 

PROMOTOR
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28 terça · 19:30 sala 2

PRÉMIO JOVENS MÚSICOS/
ANTENA 2

RECITAL DOS VENCEDORES DO NÍVEL SUPERIOR DA EDIÇÃO 2019 
PRÉMIO NOVOS TALENTOS CASA DA MÚSICA

29 quarta · 21:00 sala suggia

WIM MERTENS – 40 ANOS  
DE CARREIRA 

São 40 anos de carreira, contados desde a obra elec-
trónica For Amusement Only, que usava exclusivamente 
sons de máquinas de flippers. Seguiram-se clássicos 
como Struggle for Pleasure (1983) e Maximizing the 
Audience (1984). Nas décadas seguintes, Wim Mertens 
refinou a sua linguagem, compôs para diversos instru-
mentos e ensembles e firmou o seu nome no panora-
ma internacional com recitais regulares nas melhores 
salas do planeta, a solo, em pequenas formações e 
com orquestra. Para assinalar devidamente tão im-
portante marco, lançou o CD quádruplo Inescapable, 
em Novembro, com 61 composições – entre marcos 
do seu percurso, gravações ao vivo e peças inéditas. 
Esse é o mote para uma digressão mundial que passa 
naturalmente por Portugal, um dos países que acolhe-
ram o compositor belga desde praticamente o início 
da sua carreira.

It’s been 40 years since the electronic work For 
Amusement Only, made exclusively with pinball machine 
sounds. Classics such as Struggle for Pleasure (1983) 
and Maximizing the Audience (1984) soon followed. 
In the subsequent decades, Wim Mertens refined his 
language, wrote for various instruments and ensembles 
and established his name on the international music 
scene with regular recitals in the best concert halls on 
the planet, performing solo, in small ensembles and 
accompanied by an orchestra. To mark this important 
milestone, he released the quadruple CD Inescapable 
in November, with 61 compositions – including some of 
his hits, live recordings and unreleased songs. This is the 
motto for a world tour that naturally includes Portugal, 
one of the countries that has welcomed the Belgian 
composer since practically the beginning of his career.

€ 35 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto)

Cartão Amigo 25%

promotor: Uguru

CRISTIANO RIOS percussão
JOAQUIM ROCHA trombone 

O Prémio Jovens Músicos destaca todos os anos os no-
vos talentos da interpretação musical em diversas cate-
gorias, revelando os artistas com potencial para fazerem 
a diferença na vida musical dos próximos anos. Neste 
recital apresentam-se dois dos laureados na 33ª edição 
do concurso. O percussionista Cristiano Rios estudou 
no Conservatório de Música da Jobra, onde terminou o 
curso com nota máxima, e na Escola Superior de Música 
de Lisboa sob a orientação de Charles Richard Buckley, 
Jeffery Davis e Pedro Carneiro. Toca regularmente com 
várias orquestras nacionais, tal como o trombonista que 
assume a segunda parte do recital: Joaquim Rocha. Este 
formou-se na Academia de Música de Castelo de Paiva 
e na Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo do 
Porto com Severo Martinez, onde obteve 20 valores no 
recital final da Licenciatura. Frequenta o mestrado em 
ensino na Escola Superior de Música de Lisboa.
Every year Prémio Jovens Músicos calls our attention to 
new talented musicians in various categories, revealing 
the artists that have the potential to make a difference in 
the musical panorama of the coming years. This recital 
presents two of the laureates of the 33rd edition of this 
competition. Percussionist Cristiano Rios studied at 
Conservatório de Música de Jobra, where he finished 
his degree with full marks, and at Escola Superior de 

Música de Lisboa, under the guidance of Charles Richard 
Buckley, Jeffery Davis and Pedro Carneiro. He performs 
regularly with several national orchestras, as does the 
trombonist in charge of the second part of the recital: 
Joaquim Rocha. He studied at Academia de Música de 
Castelo de Paiva and Escola Superior de Música, Artes 
e Espectáculo do Porto with Severo Martinez, where 
he got the highest score his final recital. He is currently 
studying for his master’s degree in teaching at Escola 
Superior de Música de Lisboa.

€ 10 

JANTAR+CONCERTO (acresce € 19,50 ao preço do concerto)
 
Cartão Amigo 80%  · Jovem 50% 
Professores e estudantes de música 50% 
Cartão BPI 20% · Sénior 15%



56
30 quinta · 22:00 café

SÉRGIO VIEIRA TRIO
SUPER BOCK UNLOCK

29 quarta · 21:30 café

VERÓNICA LARRENNE
SUPER BOCK UNLOCK

Sérgio Vieira, baterista e compositor brasileiro, traduz 
em arte aquilo que a vida lhe entrega como matéria-pri-
ma, criando com o entusiasmo de quem empresta novas 
cores ao mundo. O resultado é música viva, polissémica 
e intemporal. Deste trio de jazz, além de Sérgio Vieira 
(bateria), fazem parte Paulinho Leme (piano) e Gê Roque 
(baixo). Juntos, os músicos atravessam paisagens sono-
ras distintas com grande coesão e sentido de dinâmica.
Brazilian drummer and composer Sérgio Vieira trans- 
forms the raw material that life gives him into art, creating 
with the enthusiasm of someone who is lending new 
colours to the world. The result is a lively, polysemic and 
timeless music. In addition to Sérgio Vieira (drums), this 
jazz trio includes Paulinho Leme (piano) and Gê Roque 
(bass). Together, the musicians move across different 
soundscapes with great cohesion and sense of dynamics.

Desde 2007, ano da sua estreia discográfica com 
Moments, álbum de originais que apresentou na Casa 
da Música, Verónica Larrenne tem actuado em impor-
tantes palcos nacionais e internacionais. Movendo-se 
entre a soul, a pop e a dance music, a artista regressa 
agora ao ponto de partida com dois novos singles e uma 
selecção de temas de Moments rearranjados à luz de 
cânones mais actuais. 
Since 2007, the year she released her debut album 
Moments and presented it at Casa da Música, Verónica 
Larrenne has been performing in important national 
and international venues. Moving freely through soul, 
pop and dance music, the artist returns to her starting 
point with two new singles and a selection of songs from 
Moments rearranged in light of more current canons.

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE
Linha Assinaturas  220 120 229
info@casadamusica.com



Linha Assinaturas  220 120 229
info@casadamusica.com
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SABER OUVIR:  
11º CURSO LIVRE DE HISTÓRIA 

DA MÚSICA  
FORMAÇÃO

1º módulo — 13, 20 e 27 JAN

BEETHOVEN 250 ANOS
JOÃO SILVA

Beethoven faz 250 anos e o Curso Livre de História da Música não podia deixar de o 
assinalar. Em três sessões orientadas pelo musicólogo João Silva, conheça a fundo 
este compositor revolucionário, autor do célebre conjunto de nove sinfonias que 
marca a nossa civilização. Sinfonias essas que, ao longo do ano de 2020, se irão fazer 
ouvir na Casa da Música, tal como dois Concertos para piano e orquestra, todas as 
Sonatas para piano e violino, vários quartetos de cordas, música coral e muito mais. 
Comece o Ano Beethoven com um mergulho na vida e na obra de um artista que 
mudou o curso da história da música.

APOIO

O Curso Livre de História da Música é dirigido a todos os públicos, independente-
mente da sua formação musical, e na 11ª edição mantém uma ligação próxima com 
a programação da Casa da Música. Começa com a celebração dos 250 anos do 
nascimento de Beethoven num módulo exclusivamente dedicado ao célebre com-
positor alemão, por João Silva. Dois módulos centram-se em diferentes períodos da 
música francesa: o Impressionismo Musical do início do século XX será desvendado 
por Pedro Almeida, e a vitalidade criativa da corte de Versalhes no período Barroco 
é apresentada por Rui Vieira Nery. O papel do maestro na orquestra é o foco de 
um módulo orientado por Pedro Neves, um maestro experiente bem conhecido do 
público da Casa da Música que se estreia no Curso Livre. Daniel Moreira explora 
as ligações entre a música e a matemática, um desafio que promete surpreender.

janeiro a novembro 2020
segundas 17:30-19:15

auditório fundação EDP

MÓDULOS INDIVIDUAIS  

DE DUAS SESSÕES  

€ 20 

MÓDULOS INDIVIDUAIS  

DE TRÊS SESSÕES  

€ 30 

MÓDULOS INDIVIDUAL  

DE QUATRO SESSÕES  

€ 40 

CURSO NA TOTALIDADE  

€ 100 

Cartão Amigo 25%



PROMOTOR
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08 quarta · 21:30 Salão Árabe do Palácio da Bolsa

SOLISTAS DA SINFÓNICA
06 segunda · 17:00 NorteShopping 

CONCERTO DE REIS

ANA MARIA RIBEIRO flauta
ALDO SALVETTI oboé
CARLOS ALVES clarinete
GAVIN HILL fagote
HUGO CARNEIRO trompa

Heinrich Kaspar Schmid Quinteto  
para sopros, op.28
Joseph-Marie Ropartz Duas peças
-
James Waterson Quinteto para  
sopros em Fá maior

O quinteto de sopros é uma formação clássica da mú-
sica de câmara, estabelecida desde há dois séculos. Ao 
contrário do som homogéneo do quarteto de cordas, 
aqui os compositores encontram a possibilidade de 
jogar com as maiores diferenças tímbricas que estes 
instrumentos oferecem, conjugando a grande flexibili-
dade de cada um com as múltiplas possibilidades que 
resultam da sua combinação. O programa apresenta 
um compositor alemão e um francês activos na pri-
meira metade do século XX e ainda um britânico mais 
conhecido pela sua música para formações militares. 
Um programa aliciante que a Casa da Música leva ao 
belíssimo Salão Árabe do Palácio da Bolsa.
The woodwind quintet is a standard chamber music 
ensemble established over two centuries ago. In con-
trast to the homogeneous sound of the string quartet, 
with the woodwind quintet the composers can take 
advantage of the greatest range of timbre that these 

instruments offer, combining the great flexibility of each 
of them with the multiple possibilities that result from 
their combination. The programme features a German 
and a French composers, both from the first half of the 
twentieth century, and also a British one best known 
for his martial music. An attractive programme that 
Casa da Música takes to the beautiful Salão Árabe of 
Palácio da Bolsa. 

ENTRADA LIVRE ENTRADA LIVRE 

fora de casa

BANDA SINFÓNICA PORTUGUESA
FRANCISCO FERREIRA direcção musical 

Giuseppe Verdi Abertura da ópera Forza  
del Destino
Camille Saint-Saëns Danse Bacchanale,  
de Sansão e Dalila
Johann Strauss I Marcha Radetzky, op. 228
Aram Khatchaturian Suite do bailado Gayaneh
Geronimo Giménez Intermedio, de La Boda  
de Luis Alonso
Julius Fučik Marcha Florentina
Johann Strauss II No Belo Danúbio Azul

 
A Banda Sinfónica Portuguesa celebra os Reis com 
obras exuberantes do repertório sinfónico. O programa 
percorre ambientes diversos: o dramatismo de uma 
abertura de Verdi que antecipa a trágica história de 
um amor amaldiçoado, a sensualidade de uma dança 
de traços orientais imaginada por Saint-Saëns e ainda 
os ritmos vertiginosos do arménio Khatchaturian. Não 
podia ficar de fora a dinastia Strauss, tão habitual nas 
celebrações de início de ano, com uma marcha brilhante 
e a famosíssima valsa No Belo Danúbio Azul.    
Banda Sinfónica Portuguesa celebrates Three Kings 
Day with exuberant pieces from the symphonic reper-
toire. The program runs through many atmospheres: 
the drama of a Verdi overture that anticipates the tragic 
story of a cursed love, the sensuality of an oriental dance 

envisioned by Saint-Saëns and the dizzying rhythms of 
the Armenian Khatchaturian. Also present, of course, is 
the Strauss Dynasty, so often heard at New Year's Eve 
celebrations, with a brilliant march and the all-too-fa-
mous waltz The Beautiful Blue Danube.
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ANO 2020
CARTÃO INDIVIDUAL € 47

CARTÃO JOVEM € 28

SEMESTRAL
CARTÃO INDIVIDUAL € 23,5

CARTÃO JOVEM € 14

Jan–Jun 2020/Jul–Dez 2020

O desconto nos concertos é relativo  
ao período de vigência do cartão

BENEFÍCIOS ASSOCIADOS 
25% de desconto na aquisição de assinaturas  
(apenas para o cartão anual e na razão de uma unidade  
de assinatura por cartão)
25% de desconto nos concertos da programação artística  
(válido para um bilhete por cartão)
25% de desconto nas actividades do Serviço Educativo,  
com preço igual ou superior a € 10 (válido para um  
bilhete por cartão)
Prazo alargado para reserva de bilhetes, 14 dias, devendo  
ser confirmada até 48 horas antes do concerto
Informação antecipada sobre os grandes momentos  
da programação
Informação regular sobre a programação
Direito a ofertas e oportunidades ao longo do ano
Possibilidade de pagamento parcelar na aquisição  
de assinaturas (valor superior a 100€) 

COMO ADQUIRIR 
www.casadamusica.com
Bilheteiras Casa da Música
Linha Cartão Amigo – 220 120 229

MECENAS VISITAS GUIADAS

Venha conhecer a Casa e termine 
a sua visita num concerto 
Descubra a vasta e ousada 
arquitectura da Casa da Música, 
através das nossas visitas guiadas.
Lideradas por uma equipa de 
guias especializada, as visitas 
levá-lo-ão a explorar os recantos 
da Casa, aventurando-o pelo 
edifício projectado pelo arquitecto 
holandês Rem Koolhaas.
Poderá ainda conhecer as suas 
várias funcionalidades, bem  
como o seu  projecto artístico, 
cultural e social.  
Um passeio que permitirá um novo 
olhar e uma nova perspectiva 
sobre a Casa. 
No final, se adquirir um bilhete 
para qualquer concerto dos 
Agrupamentos Residentes bene-
ficiará de um desconto igual ao 
valor da visita.

SEM MARCAÇÃO €10 
Diariamente (11:00 e 16:00) disponíveis em: 
português e inglês.

COM MARCAÇÃO €10 
Grupos (+15 pessoas) disponíveis em: 
inglês, francês, alemão, espanhol, italiano  
e português.

ESCOLAS €3.5 
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (< 3anos) onde são desenvolvidos 
jogos musicais

TURÍSTICA € 2.5 
(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 dinâmicas quotidianas de preparação 
de concertos.

ESCOLAS €3.5 
Visitas adequadas a diferentes faixas 
etárias (< 3anos) onde são desenvolvidos 
jogos musicais.

VISITA + ALMOÇO €21* 
Horário 11:00 (PT/EN) 
O bilhete conjunto permite visitar o edifício 
e almoçar no Restaurante Casa da Música.

ANIVERSÁRIO NA CASA  
A PARTIR DE 20€ 
Dos 4 aos 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! 

MARCAÇÕES 
+351 220 120 233 
visitasguiadas@casadamusica.com

*Não acumula com outros descontos; 
a aquisição do bilhete está sujeita à 
disponibilidade da sala
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VENDA DE BILHETES
Bilheteiras da Casa da Música 
Bilheteira on-line 
www.casadamusica.com 
Lojas Worten 

ESPECTÁCULOS DE ENTRADA LIVRE
Sujeitos a levantamento de bilhete no próprio 
dia até ao limite de 4 por pessoa. 

BILHETE JANTAR+CONCERTO 
Venda limitada à lotação do Restaurante. 

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. 

ALTERAÇÕES 
A programação e os preços apresentados nesta 
agenda poderão estar sujeitos a alterações.

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, exceptuam-se os de 
promotores externos.

Sinfónica, Remix, Coro, Ciclo Piano,  
Ciclo Jazz  e Terças Fim de Tarde
Cliente BPI – 20%
Jovem = < 30 Anos – 50% 
Professores e estudantes de música – 50% 
Sénior > = 65 anos – 15% 
Cartão Continente: na compra de 1 bilhete para 
adulto, oferta de 2 entradas para menores de 18 
anos (válido apenas para Sinfónica ao Domingo)

Cartão Amigo e Cartão Amigo Jovem 
Desconto de 25% em concertos 
promovidos pela Casa da Música
Desconto de 80% nos concertos 
Terças Fim de Tarde
Os descontos acima mencionados  
são aplicados em concertos com  
preço igual ou superior a € 10

VISITAS GUIADAS 
Diariamente 
Português 11:00 e 16:00 
Inglês 11:00 e 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 previamente. 
Reservas +351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com 
*valor a descontar na compra de um bilhete 
para qualquer concerto dos Agrupamentos 
Residentes, desde que efectuada no  
final da visita. 

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO EDIFÍCIO, 
BILHETEIRA e LOJA
Segunda a Sábado: 9:30—19:00 
Domingo e Feriados: 9:30—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 
Sextas e Sábados 12:30—15:00  
e 19:30—00:00 
Domingos 
Encerrado, excepto em véspera de feriado 
Feriados 
Encerrado, excepto Sextas e Sábados
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas 220 107 160 

CAFÉ CASA DA MÚSICA 
Todos os dias 09:00–24:00 

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
 Bilhete de Evento
€2,5 válido para um período máximo de 
estacionamento de 3,5 horas consecutivas 
entre as 19:00 e a 01:00 
Desconto Restaurante Almoço 
€ 0,6 válido para o período de estacionamento 
entre as 12:30 e as 15:30 
Desconto Restaurante Jantar 
€ 1,5 válido para o período de estacionamento, 
entre as 19:00 e a 01:00 
Aberto 24 horas
Contactos 
22 609 54 07 / 917 649 836
pcm-porto@saba.eu

Para mais informações enviar e-mail para: 
info@casadamusica.com 
Se desejar ser incluído na nossa mailing list, 
envie um e-mail para:  
info@casadamusica.com 

Casa da Música na internet
Website www.casadamusica.com
Facebook @casadamusica
Twitter @casadamusica
Instagram @casadamusicaporto
Youtube /casadamusicaporto
Vimeo /casadamusica

CALL CENTER: +351 220 120 220 

OS PREÇOS ANUNCIADOS NESTA 
BROCHURA SÃO VÁLIDOS SALVO  
ERRO TIPOGRÁFICO.

TICKET SALES
Casa da Música Ticket Office
www.casadamusica.com
Worten Shops 

DISCOUNTS
Orquestra Sinfónica, Remix, Coro, Piano Series, 
Jazz Series and Tuesdays at the End of the 
Afternoon (19:30) 
BPI Client – 20%
< 30 Years – 50%
Teachers and music students – 50%
> 65 Years – 15%
Continente Card: in the purchase of an Adult 
ticket, we offer 2 tickets for children under  
18 years (valid for Symphonic on Sundays only)
 
Friend Card
25% discount in concerts promoted by  
Casa da Música
80% discount in Tuesdays at the End of the 
Afternoon (19:30) concerts

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
+ 351 220 120 233
visitasguiadas@casadamusica.com

OPENING HOURS
Building, Ticket Office and Shop
Monday to Saturday: 9:30-19:00 
Sunday and holidays: 9:30-18:00
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

informações gerais

CONSELHO DE FUNDADORES
Presidente
Luís Valente de Oliveira

VICE -PRESIDENTES
João Nuno Macedo Silva
José António Teixeira

Estado Português
Município do Porto
Grande Área Metropolitana do Porto
Município de Matosinhos

ACA Group
Águas do Porto
Amorim Investimentos e Participações,  
SGPS, S. A.
APDL–Administração dos Portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo, S.a.
Arsopi–Indústrias Metalúrgicas Arlindo  
S. Pinho, S. A.
Auto–Sueco, Lda.
Ageas Portugal
BA Glass Portugal, S.A.
Banco BPI, S. A.
Banco Carregosa
Banco Comercial Português, S. A.
Banco Santander Totta, S. A.
Bial–Holding, S.A.
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos
Cerealis, SGPS, S. A.
CIN S. A.
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S. A.
Companhia de Seguros Tranquilidade, S. A.
Continental Mabor–Indústria de Pneus, S. A.
Cpcis–Companhia Portuguesa de 
Computadores, Informática e Sistemas, S. A.
Fundação EDP
El Corte Inglês, Grandes Armazéns, S. A.

Galp Energia, SGPS, S. A.
Globalshops Resources, Slu.
Grupo Media Capital, SGPS S. A.
Chamartin Imobiliária, SGPS, S.A.
SDC Investimentos, SGPS, S.A.
Grupo Visabeira–SGPS, S. A.
Lactogal, S. A.
Lameirinho–Indústria Têxtil, S. A.
Metro do Porto, S. A.
Microsoft, Msft –  Software para  
microcomputadores, Lda
Mota–Engil SGPS, S. A.
Novo Banco, S. A.
Família Oliveira
Pescanova Portugal
Porto Editora, S. A.
Pharol, SGPS, S. A.
Pricewaterhousecoopers & Associados
Rar–Sociedade de Controle (Holding), S. A.
Revigrés–Indústria de Revestimentos  
de Grés, S. A.
Toyota Caetano Portugal, S. A.
Sogrape Vinhos, S. A.
Solverde–Sociedade de Investimentos 
Turísticos 
da Costa Verde, S. A.
Somague, SGPS, S. A.
Sonae SGPS S. A.
Super Bock Group
Tertir, Terminais de Portugal, S. A.
Têxtil Manuel Gonçalves, S. A.
Violas Ferreira

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

EMPRESAS AMIGAS
Deloitte
Manvia
Safira Facility Services
Strong Charon

OUTROS APOIOS
Fundação Adelman
NewCoffee
Pathena/i2S
ThyssenKrupp

 



MENU ALMOÇO
O Chef Artur Gomes prepara diariamente três opções 
de almoço – carne, peixe e vegetariano – que conferem 
a forma mais cómoda e acessível para o seus almoços 
diários de trabaho ou de convívio. O menu almoço inclui 
tudo o que completa uma refeição: couvert, entrada, 
prato, sobremesa, bebida e café.
€ 16

MENU JANTAR+CONCERTO
A compra de um bilhete de concerto confere-lhe a 
possibilidade de jantar no Restaurante Casa da Música, 
fruindo de um menu especialmente preparado pelo Chef 
Artur Gomes. Antes ou depois do concerto, conforme a 
sua preferência, aproveite esta oferta que contempla: 
couvert, entrada, prato, sobremesa, bebida e café.
€ 19,50  (caso o jantar seja adquirido no acto de compra 
do bilhete)
€ 21 (com a apresentação do bilhete no Restaurante)

Para mais informações consulte:  
www.casadamusica.com/restaurante 
Reservas:  220 107 160 
restaurante@casadamusica.com

PROVAS DE VINHOS
Ao longo de todo o ano, o Restaurante Casa da Música 
proporciona provas de vinhos orientadas por enólogos 
responsáveis pelas mais prestigiadas marcas portugue-
sas. As sessões, com regularidade mensal, incluem um 
jantar especialmente concebido para harmonizar com 
os vinhos em apreciação.
—
Em janeiro:
21 terça · 19:30
SANTA VITÓRIA
Santa Vitória é uma empresa do Grupo Vila Galé focada 
na produção e comercialização de vinhos e azeites 
alentejanos de qualidade superior. 
€ 30 (inclui jantar depois da prova)




