
Bem-vindos aos Dias da Música 
e boa viagem! 

Em 1873, Júlio Verne descreve a tentativa do inglês Phileas Fogg 
de dar a volta ao mundo em apenas 80 dias – uma verdadeira 
proeza para a época, só possível graças à determinação do 
protagonista e do seu fiel ajudante Passepartout. Com este 
livro, não foi apenas Phileas Fogg a viajar, mas todos os que 
se deixaram levar pela imaginação indo com ele até paragens 
nunca antes pensadas pela maioria dos leitores. 

Também a música, pela sua universalidade, teve um papel 
fundamental nesta descoberta. Em 1867, Giuseppe Verdi, 
que em 1862 já tinha composto um Hino das Nações para 
a Exposição Universal de Londres, compunha Don Carlos 
por encomenda da Ópera de Paris, uma obra que teve de 
ser encurtada para as pessoas poderem apanhar o último 
comboio do dia; em 1889, as sonoridades do gamelão de Java 
influenciaram toda uma geração de compositores, 

a começar por Claude Debussy; em 1900, Paris era inundada 
de músicos da ilha de Madagáscar com os seus ritmos tribais. 
A verdade é que a música é para muitos a mais universal 
das linguagens, aquela que mais une e, simultaneamente, 
uma das melhores formas de caracterização identitária 
de um povo e de uma cultura. Por esse motivo, o CCB 
propõe para estes Dias da Música que se aceite 
o desafio de Júlio Verne e que se parta numa viagem 
à volta do mundo, não em 80 dias, mas em 80 concertos. 

Pretendemos trazer o mundo até nós, seja através da música 
de raiz popular, seja através de todos aqueles compositores 
cuja obra reflete todo um povo, toda uma região, toda 
uma maneira de ser. Um tema tão natural num país como 
Portugal que ao longo dos séculos, através da sua diáspora, 
influenciou e deixou-se influenciar por tantas culturas, 
do Brasil a Macau, passando por África e pela Índia. 

São 80 concertos que representam países, povos, culturas 
e músicos que há muito já deixaram de ser daqui ou dali, 
e passaram a pertencer a todos e a cada um de nós.

Linha Dias da Música em Belém (das 11h às 20h)  Tlf: (351)213 612 627
www.ccb.pT
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Horários ccb /  recinTo Dias Da Música nos dias 23 e 24 abril só será permitida a entrada no recinto Dias da Música em Belém ao público portador de bilhete para um dos concertos ou 
bilhete de recinto do respetivo dia. Sexta-feira abertura das portas do Grande Auditório > 1h antes do Concerto (A1) / SáBADo e DoMingo > ABerturA Do reCinto àS 12h

nuMeração Dos concerTos Cada concerto apresenta uma referência: letra + número. As letras representam o dia do concerto: A > Sexta, B > Sábado e C > Domingo. Os lugares são ocupados por 
ordem de chegada. Só há lugares marcados no Grande Auditório. Para facilitar a compra, indique na bilheteira os concertos pela sua numeração. não é permitida a entrada a menores de 3 anos nas salas de concerto.

23.24 abril

Projetar o Futuro 
com Arte
Uma iniciativa da anQEP - agência 
nacional Para a QUalificação 
E o Ensino Profissional 

SALA AMÁLiA RODRiGUES

sábaDo

14H
b31 Primeira Travessia da América
obras dE astor Piazzolla, carlos gardEl, 
HEitor villa-lobos, lEo broUwEr, 
nEy rosaUro, carlos dE almEida, 
albErto ginastErra
Academia de Música e Belas Artes Luísa Todi 
Conservatório de Música de Ourém e Fátima 
Academia de Música de Elvas
Conservatório d’Artes de Loures
Academia Musical dos Amigos das Crianças
Conservatório de Música do Choral Phydellius 
Conservatório de Música de Sintra

16H
b32 Dos Pirenéus aos Urais
obras dE sErgEi bortkiEwicz, 
armando José fErnandEs, migUEl llobEt, 
rogEr QUiltEr, lUís dE frEitas branco, 
giovanni bottEsini, max bUrgEr, 
albErt lavignac E francis PoUlEnc
Academia de Música e Dança do Fundão 
Academia de Música de Elvas
Academia de Música de Vilar do Paraíso
Academia de Música de Óbidos 
Academia de Música de Paços de Brandão

18H
b33 Da América Latina 
ao Extremo Oriente
obras dE dariUs milHaUd, JEan françaix, 
tcHaikovsky, JUn nagao, Jan van dEr roost, 
tEmas PErsas, israElitas, rUssos E asiáticos
Academia de Música de Óbidos
instituto de Música Vitorino Matono
Escola de Música do Centro de Cultura Pedro 
Álvares Cabral
Conservatório Regional de Palmela
Academia de Música de Castelo de Paiva

20H
b34 Pelos Romantismos da Europa
obras dE fElix godEfroid, cHarlEs dancla, 
mikHail glinka,  tcHaikovsky, 
sErgEi racHmaninoff, Edward william Elgar 
E JacQUEs ibErt
Conservatório de Música do Porto
Conservatório de Música de Coimbra
Escola de Artes do norte Alentejano
Academia de Música de Lisboa
Conservatório de Música de Aveiro Calouste 
Gulbenkian

DoMingo

15H
c26 Sonoridades da Europa Latina
obras dE vincEnzo torrEntino, 
PEdro caldEira cabral, fEdErico garcia 
lorca, maUro giUliani, manUEl dE falla, 
JoaQUín rodrigo E annE victorino 
d’almEida

Conservatório Regional de Évora Eborae Mvsica 
Conservatório de Música de Santarém
Academia de Música de Santa Cecília
Conservatório de Música de S. José da Guarda
Escola de Música nossa Senhora do Cabo 
Conservatório Regional Silva Marques
Escola de Música do Conservatório nacional

17H
c27 Sons quentes 
da América do Sul 
obras dE HEitor villa-lobos, 
carlos gardEl E astor Piazzolla
Academia de Música Valentim Moreira de Sá
Academia de Música José Atalaya
Conservatório de Música de Santarém
Conservatório Regional de Palmela
Conservatório de Música da Jobra

19H
c28 Segunda Travessia da América
obras dE lEo broUwEr, maxim diEgo PUJol, 
g.w.lotzEnHisEr, gUstavo santaolalla 
E astor Piazzolla
Academia Musical dos Amigos das Crianças
EPABi - Escola Profissional de Artes da Covilhã 
Academia de Música de Lagos
Conservatório Regional de Música da Covilhã 
Conservatório de Música e Artes do Dão 
Conservatório de Música da Jobra

programação 
Fábrica das Artes 
OFiCinAS DE EnTRADA LiVRE
a ParticiPação nas oficinas é sUJEita a inscrição 
Prévia através do Telefone 213 612 889, 
do E-mail fabricaDasarTes@ccb.pT 
oU dirEtamEntE no EsPaço fábrica das artEs/
Jardim das olivEiras

ESPAÇO FÁBRiCA DAS ARTES 
JARDiM DAS OLiVEiRAS

0>5 
anos

 Kaô: Embalos 
do Mundo 

10H30 / 11H45 / 15H
35 min. | EsPEtácUlo dE tEatro/música

Kaô: embalos do mundo é um espetáculo 
de teatro/música com melodias de “acalantar” 
lusófonas, ibéricas ou árabes que pertencem 
a todos os que se deixam levar no balouço-
-balanço do mar. 
CRiAÇÃO E inTERPRETAÇÃO SofiA PortugAl, 
SuSAnA QuAreSMA E tâniA CArDoSo 

PRODUÇÃO A MonDA teAtro-MúSiCA 
/ ASSoCiAção CulturAl

M/6 
anos

Alumbra Luna 
– Divertimento para três 
vozes e muitas línguas

12H30 / 16H
45 min. / Entrada livrE 
divErtimEnto mUsical     >>>

>>>

Um divertimento musical em várias línguas 
que envolve o público na criação de espaços 
sonoros. Um bilhete de ida para lugares 
imaginários.
CRiAÇÃO E inTERPRETAÇÃO 
CArlA gAlVão, fernAnDo MotA E rui reBelo

 

M/7 
anos Volta ao mundo 

em 80 sons

10H30 / 14H / 17H
90 min. / oficina dE música 

Uma viagem sonora pelo mundo fora: 
nesta oficina vamos tocar instrumentos 
e músicas vindos dos quatro cantos do 
planeta. iremos viajar por alguns continentes, 
conhecendo os seus instrumentos e tocando 
ritmos e canções que fazem parte da identidade 
de cada povo. 

CRiAÇÃO E inTERPRETAÇÃO 
António-PeDro E nAtAniel Melo

programação 
Garagem Sul 
- Exposições 
de Arquitectura
OFiCinA DE EnTRADA LiVRE

OBRiGATÓRiA inSCRiÇÃO PRÉViA PARA:

tel. 213 612 614/5
gArAgeMSul.SerViCoeDuCAtiVo@CCB.Pt

GARAGEM SUL 
JARDiM DAS OLiVEiRAS

6 > 12 
anos Casa Mundo 

(em 80 minutos)

11H e 15H45
1H20 / 80 minUtos
10 ParticiPantEs 

oficina dE arQUitEtUra, música, 
rEPrEsEntação E sonoPlastia

Em 80 minutos daremos a volta ao mundo 
através das diferentes casas, onde a música 
e os sons têm um papel principal e onde os 
participantes, depois de criado o cenário, 
darão vida às personagens que as habitam. 
Acompanhados pelo músico português, 
Benjamim (Luís nunes), os participantes 
irão preparar esta viagem. no final 
convidamos os pais e amigos a assistir.

COCRiAÇÃO, ARqUiTETURA E CEnOGRAFiA  
filiPe ArAúJo, AnA CuStóDio

COCRiAÇÃO E SOnOPLASTiA 
BenJAMiM (luíS nuneS)

outras atividades
Coreto 
FOyER PiSO 2

sábaDo

15H Os Violoncelinhos
17H Estúdio de Ópera da Academia 
de Amadores de Música
19H Big Band Júnior

DoMingo

14H Coreto da Casa Pia
16H Escola de Música do Colégio Moderno
18H Escola de Música de nossa 
Senhora do Cabo
20H Academia de Música de Santa Cecília

PAlCo AntenA 2
PiSO 1

sábaDo

15H Paulo Sousa & Francisco Cabral
17H quarteto Vintage & Luís Arrigo
19H quarteto Arabesco & Pedro Jóia
21H Gileno Santana & Tuniko Goulart

DoMingo

14H Christina Margotto & Jed Barahall
16H Filipe Pinto-Ribeiro & Eldar nebolsin
18H quarteto de Cordas de Sintra

eSPAço AQui 
há ConVerSAS 
SALA DE LEiTURA / PiSO 1

Conversas moderadas por nuno Galopim 

SAlA Júlio Verne
PRAÇA CCB

sexTa

v1 21H Espaço Cuba: Expresso Latino
sábaDo

v2 13H Mestre Galissá
v3 15H Desbundixie 
v4 17H Paulo Sousa & Francisco Cabral
v5 19H Espaço Tango: Orquestra La ideal
v6 22H Espaço África: B´leza

DoMingo

v7 14H30 Eduardo Ramos 
& Ensemble Moçárabe
v8 16H30 José Staneck, 
Jed Barahal & Christina Margotto
v9 18H30 Syrinx: XXii

eDição eSPeCiAl
MerCADo CCB
PRAÇA CCB

Das 10H às 19H

preço Dos bilHeTes 
• Grande auditório (ConCerto DE 

ABERTURA E DE EnCERRAMEnTO) 11€ 

/ GALERiAS 6€
• Grande auditório 9,50€ / GALERiAS 6€
• Pequeno auditório / Sala SoPhia de Mello 

BREynER / SALA ALMADA nEGREiROS 

/ SALA FERnAnDO PESSOA 

E SALA LUÍS DE FREiTAS BRAnCO 7,50€
• Sala aMália rodriGueS 6€
• filMe/ConCerto Pré-inauGural (indieLx) 5€
• ConCerto e1  (SEXTA-FEiRA) 4€
• Sala Júlio Verne 4€
• Bilhete de reCinto 4€

não há descontos.
não se aceitam reservas de bilhetes.
Compre os seus bilhetes nos locais habituais 
ou em www.ticketline.pt (bilheteira ticketline).

+ fAMíliAS

babysiTTing/cócegas nos pés  CEnTRO DE REUniõES (PiSO 2)  Uma equipa profissional que recebe crianças dos zero aos seis anos. Aqui brinca-se, contam-se histórias, dorme-se, muda-se a fralda, 
dá-se a papa, e até se ouve música. Assista aos concertos tranquilo e deixe as crianças bem entregues à Cócegas nos Pés. Dia 23 (das 12h às 23h) e no dia 24 (das 12h às 20h). As inscrições poderão ser feitas 
antecipadamente por email ou sms e, excecionalmente, por telefone das 19h às 20h, ou no próprio dia com os técnicos da Cócegas nos Pés. o espaço tem lotação limitada e um custo, por criança, de 2€ por hora. 
tel.: 934 257 356 / geral@cocegasnospes.com / www.cocegasnospes.com

prograMa sujeiTo 
a alTerações



SEXTA 22 abril

qUinTA 21 abril SÁBADO 23 abril

DOMinGO 24 abril

b1 Entre Portugal e as Américas
gErsHwin Abertura Cubana 
lUís dE frEitas branco Suite Alentejana n.º 1
artUro márQUEz Danzón n.º 2

oJ.Com
Pedro andrade direção musical

[Parceria AnqEP/CCB]

14h b6 Fusão Oriental
dEbUssy quarteto de cordas em Sol menor, op. 10
ElizabEtH davis O Deus do Vulcão
música tradicional ilHa dE Java Swara Suling          
música tradicional ilHa dE bali Hujan Jepun 
nUno côrtE-rEal Cycles

ensemble Darcos 
Yogistragong
Elizabeth davis direção musical

14H 14H

b2 O Norte da Europa
Jon lEifs Geysir
Edward Elgar Variações enigma

Jovem orquestra Portuguesa
Pedro carneiro direção musical

16h b7 Anima Di Mare
cançoEs naPolitanas E da rEgião dE aPúlia
marco beasley canto
vito de lorenzi percussão
stefano rocco archlute*, guitarra barroca 
fabio accurso alaúde
leonardo massa colascione*
* instrumentos da família do alaúde

16H b12 Turquerie: devaneios barrocos 
de uma fantasia oriental
obras dE JEan-baPtistE lUlly, andré camPra, 
JoHann-JosEPH fUx, marin marais, g. f. HändEl, 
JEan-PHiliPPE ramEaU

ludovice ensemble
fernando miguel Jalôto cravo e direção artística

16H

b3 Por terras da Escócia
fElix mEndElssoHn-bartHoldy 
as Hébridas; Sinfonia Escocesa

orquestra XXi
dinis sousa direção musical

18h b8 Nova Orleães
obras dE PaUl barbarin, JamEs P. JoHnson, 
cEcil mark, JErry HErman, loUis armstrong, 
nick la rocca, EntrE oUtros

Desbundixie
manuel sousa trompete / flávio cardoso clarinete 
césar cardoso saxofone tenor / ricardo carreira trombone  
Pedro santos banjo e voz / daniel marques tuba
João maneta bateria

18H b13  Inspiração Grega
P. carrEr Gero-dimos (a velha cidade)
d. sHostakovicH Canções gregas para voz e piano 
m. tHEodorakis Sexteto para flauta, quarteto de cordas e piano 
maUricE ravEl Cinco melodias populares gregas para voz e piano 
níkos skalkóttas Cinco danças gregas para quarteto de cordas

ensemble Mediterrain 
bruno borralhinho violoncelo e direção artística
karolina gumos meio-soprano 

18H

20h b9 Entre Tangos y Boleros
obras dE a. Piazzolla, c. gardEl, m. morEs, 
aUgUstín lara, ErnEsto lEcUona, consUElo 
vElásQUEz, albErto domíngUEz, EntrE oUtros

Camerata Atlântica
ana beatriz manzanilla direção artística e 1.º violino
carlos silva tenor

20H b14 Mantra: Uma Conversação 
Musical pelo Oceano Índico
obras dE PEdro dE Escobar, donald grEig, 
francisco gUErrEro, kUlJit bHamra, 
JonatHan mayEr, angUs smitH, EntrE oUtros

the orlando Consort
matthew venner alto / ruairi bowen / angus smith tenor  
donald greig barítono / kuljit bhamra tabla
Jonathan mayer sitar / shahid khan voz

20H

b5 Na Ibéria
sérgio azEvEdo Concerto para piano
manUEl dE falla el amor Brujo

orquestra Metropolitana de lisboa
Peter tilling direção musical
antónio rosado piano

22h b10 Fusão de Culturas
rabih Abou-Khalil trio
rabih abou khalil oud (alaúde árabe)
luciano biondini acordeão
Jarrod cagwins bateria e percussões

22H b15 Diáspora
Programa dEdicado à diásPora E comPosto 
Por rEPErtórios PoPUlarEs E ErUditos dos sécUlos 
xvi E xvii, cançõEs tradicionais dE macaU, timor, 
áfrica do sUl, moçambiQUE, Passando PElo cHorinHo 
brasilEiro E PEla canção PoPUlar PortUgUEsa

Sete lágrimas 

22H

b16 O Mundo a 4 Mãos
antonio victorino d’almEida Balada, op. 126
yosHinao nakada a primavera chegou e flores de cerejeira 
floresceram; Do início do outono até meados do outono 
maUricE ravEl ma mère L’Oye
camillE saint-saëns Danse macabre 

Musicorba
tomohiro Hatta e ricardo vieira piano a quatro mãos

14H b21 A Rússia Romântica
Piotr ilicH tcHaikovsky Trio com piano, op. 50, 
À memória de um grande artista

tatiana samouil violino
Pavel gomziakov violoncelo
Eldar nebolsin piano

14H b26 Os Sons da Índia
raga cHarUkEsHi  alap / Jod / Jhala / Vilambit Gat 
/ madhya Laya Gat / Drut Gat
tEma instrUmEntal PoPUlar Dhun

Paulo sousa sitar
francisco cabral tablas

14H

b17 Espanha aqui tão perto...
EnriQUE granados 
Dança Espanhola n.º 5, andaluza; 
Seleções da suite Goyescas – Los majos enamorados

Daniel Cunha piano

16H b22 Uma tarde num jardim persa
Uma fUsão EntrE música iraniana, com 
instrUmEntos clássicos E tradicionais, E PoEsia. 
Uma viagEm mUsical E Poética na intErPrEtação 
E imProvisação dos músicos, sobrE tEmas 
PoPUlarEs QUE transitam EntrE Províncias 
do irão, intErcalados com PoEsia PErsa.

aida sigharian asl piano
negar kharkan kamancheh
nasim saad violoncelo

16H b27 Volta ao mundo em 40 minutos 
obras dE lUís dE frEitas branco, isaac albéniz, 
Eric satiE, giacomo PUccini, mikE cUrtis, 
Eino kEttUnnEn, gEorgE w. botsford, 
bEatriz lockHart, EntrE oUtros

Quarteto Vintage
iva barbosa / João moreira / José Eduardo gomes 
ricardo alves clarinetes / luis arrigo percussões
mário João alves conceção cénica e textos

16H

b18 Uma Parceria Israelo-Palestiniana
PaUl bEn Haim Canzonetta
samEEr odEH tamimi amaL
w. JoUbran a piece for piano solo 
canção JUdaica Hava Nagila
avnEr dorman Karsilama 
canção clássica israElita Jerusalem of gold
canção PoPUlar árabE Bint al Shalabiya (arr. de Duo Amal)

Duo Amal
bishara Haroni piano
yaron kohlberg piano

18H b23 Música da Guiné-Bissau 

José galissá kora 

18H b28 A latinidade
lUigi boccHErini quinteto para guitarra e quarteto 
de cordas n.º 4 em Ré maior, Fandango
carlos ParEdEs Verdes Anos
armandinHo meditando / Ciganita / maldito Fado 
/ Fado armandinho / PEdro Jóia Variações sobre Fado Corrido 
/ Tangos Flamencos / Paco dE lUcia Ziryab

Quarteto Arabesco
denys stetsenko violino / raquel cravino violino
lúcio studer violeta / ana raquel Pinheiro violoncelo  
Pedro Jóia guitarra

18H

b19 Músicos Viajantes
scarlatti Sonata em Lá menor, K.54/L.241
mozart Sonata n.º 9 em Ré maior, Kv311
bEEtHovEn Sonata n.º 23 em Fá menor, op.57, appassionata 
cHoPin Scherzo n.º 2 em Si bemol menor, op.31

Young-Choon Park piano

20H b24 Rota do Sul
obras dE João alvarEz, tiago inUit, 
carlos ParEdEs E maria ana bobonE

João Alvarez & tiago inuit
João alvarez guitarra portuguesa
tiago inuit baixo
otto Pereira violino
ramon barrera guitarra flamenca 
marco santos percussão

20H b29 Um Trompete brasileiro 
– O encontro feliz entre o trompete 
e a guitarra no profundo som do Brasil 
gilEno santana & tUniko goUlart
Pout Pourri; marchinhas de Carnaval; espinha de Bacalhau; 
ando Preocupado; Carinhoso; Dom Balanço; a escolha; 
O errante, entre outras
gileno santana trompete
tuniko goulart guitarra

20H

b20 Anos de Peregrinação: I Ano, Suíça
franz liszt

louis lortie piano

22H b25 DSCH na Rússia
P. i. tcHaikovsky Souvenir d’un lieu cher, op. 42, para 
violino e piano / s.racHmaninov Duas Peças (Romance 
e Valsa), para piano a 6 mãos / d. scHostakovicH Trio n.º 2, 
op. 67, para piano, violino e violoncelo

DSCh – Schostakovich ensemble
filipe Pinto-ribeiro piano e direção artística
corey cerovsek violino / adrian brendel violoncelo
rosa maria barrantes piano

22H b30 Sons da América
James “Blood” ulmer  
voz e guitarra

22H

c1 Destinos cruzados
ProkofiEv abertura sobre temas hebraicos
aaron coPland a Primavera dos apalaches
dariUs milHaUd La Création du monde

orquestra Académica Metropolitana
Jean-marc burfin direção musical

13h c6 A Canção da Terra
gUstav maHlEr a Canção da Terra, 
versão de câmara de A. Schönberg e R. Riehn

ensemble Mediterrain
bruno borralhinho direção musical
karolina gumos meio-soprano 
fernando guimarães tenor 

13H c10 À volta do mundo 
com Phileas Fogg 
bEEtHovEn 5 variações sobre Rule, Britannia, WoO 79 
g. vErdi / f. liszt Dança e Dueto Final de aida
i. lEybacH Fantasia sobre aida, op. 158 / aouda, op. 274 
c. dEbUssy Nocturne; Pagodes, estampes 
E. macdowEll Sea Pieces, op. 55 / To the sea / Starlight 
/ Song / Nautilus / in mid-ocean
bEEtHovEn 7 variações sobre God Save the King, WoO 78

luísa tender piano

13H

c2 A Escandinávia
carl niElsEn Helios
Edvard griEg Peer Gynt, suite n.º 1
JEan sibEliUs en saga; Valse triste

orquestra gulbenkian
frédéric chaslin direção musical

15h c7 Este Oeste
lUigi boccHErini Concerto para violoncelo 
em Ré maior, G.479
torU takEmitsU Requiem para cordas
gioaccHino rossini Une Larme

orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro carneiro direção musical
Pavel gomziakov violoncelo

15H c11 Caminhando na Saudade
radamés gnattali Canção e Dança
ronaldo miranda Soneto da Separação; Cantares 
HEitor villa-lobos Melodia Sentimental; 
Canção de Amor; Bachianas Brasileiras n.º 5
astor Piazzolla O Grande Tango  
césar gUErra-PEixE De Viola e Rabeca (Mourão) 

ana Paula russo soprano / José staneck harmónica
Jed barahal violoncelo / christina margotto piano

15H

c3 A Rússia Imperial
anatol lyadov 8 Canções Populares Russas
alExandEr glazUnov Concerto para violino
alExandEr borodin Danças Polovtsianas

orquestra Sinfónica Portuguesa 
e Coro do teatro nacional de São Carlos
Jan wierzba direção musical 
tatiana samouil violino

17h c8 Novíssimo Cancioneiro 
nUno côrtE rEal Novíssimo Cancioneiro 
– livro primeiro,  op. 12 

Coro ricercare 
Pedro teixeira maestro do coro

ensemble Darcos
nuno côrte-real direção musical

17H c12 The Rights of Man
JoHn Playford The english Dancing master
PUrcEll Suite de The Fairy Queen
bacH Prelúdio à Cantata dos Camponeses
tElEmann Concerto para traverso e flauta de bizel

os Músicos do tejo
adriana ferreira flauta transversal
antónio carrilho flauta de bisel
marta araújo cravo e direção artística
marcos magalhães cravo e direção artística

17H

c4  Por terras de França
ravEl Concerto para a mão esquerda;
Concerto em Sol maior

orquestra gulbenkian
frédéric chaslin piano e direção musical

19h c9 Europa: o novo e o antigo
w. a. mozart Abertura do Rapto do Serralho
migUEl azgUimE illuminations [estreia absoluta]
w. a. mozart Concerto para violino n.º 5 em Lá maior, 
K. 219, Turco

orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro carneiro direção musical
tatiana samouil violino

19H c13 DSCH na América
gEorgE gErsHwin Suite de Porgy and Bess 
(arr. heiffetz), para violino e piano
samUEl barbEr Souvenirs, op. 28 (seleção), 
para piano a 4 mãos
a. Piazzolla Grand Tango, para violoncelo e piano
l. bErnstEin Trio para piano, violino e violoncelo

DSCh – Schostakovich ensemble
filipe Pinto-ribeiro piano e direção artística
corey cerovsek violino / adrian brendel violoncelo
rosa maria barrantes piano

19H

concerTo De 
encerraMenTo
granDe auDiTório
21h30 

c5 A Viagem de Phileas Fogg 
Edward Elgar 
Marcha de Pompa e Circunstância n.º 4

giUsEPPE vErdi 
Cena Triunfal de aida – Coro, Marcha, 
Ballet e Coro

léo dElibEs 
Abertura e Dueto das Flores de Lakmé

giacomo PUccini 
Gira la Cote!... Perchè tarda la Luna! 
e Tu che di gel sei cinta de Turandot

giacomo PUccini 
il Cannone del Porto!... Dueto das Flores 
e Coro à Boca Fechada de madama Butterfly

aaron coPland 
Hoe-down de Rodeo

lEonard bErnstEin 
Abertura de Wonderful Town

Edward Elgar 
Marcha de Pompa e Circunstância n.º 1, 
Land of Hope and Glory 

Coro do teatro nacional 
de São Carlos
orquestra Sinfónica Portuguesa
domenico longo direção musical
cristiana oliveira soprano
cátia moreso meio-soprano 
[Concerto gravado pela RTP]

c14 Anos de Peregrinação: III Ano
franz liszt

louis lortie piano

13H c18 Portugal e Goa
obras tradicionais dE goa, manUEl frEirE,  
tradicionais PortUgUEsas, maria virginia braz 
gomEs/JErónimo silva E torQUato dE figUEirEdo

Portugoesas
verónica milagres soprano
carolina figueiredo meio-soprano
carlos garcia piano

13H c22 Volta ao Mundo 
em 20 flautas e 1 violoncelo
obras dE sörEn siEg, andrEia Pinto corrEia, 
bEnJamin tHorn, markUs zaHnHaUsEn, 
J. m. lEclair, m. colQUHoUn, EntrE oUtros

Syrinx: XXii
antónio carrilho flautas de bisel barrocas e renascentistas, 
eagle recorders e flauta irlandesa / katharine rawdon flautas 
transversais, flauta irlandesa, traverso e flauta nativo-americana 
catherine strynckx violoncelo e violoncelo barroco

13H

c15 Alemanha revisitada
l. v. bEEtHovEn / franz liszt an die Ferne Geliebte
robErt scHUmann Fantasia, op. 17

eldar nebolsin piano

15H c19 Uma Parceria Israelo-Palestiniana
PaUl bEn Haim Canzonetta
samEEr odEH tamimi amaL
wissam JoUbran a piece for piano solo 
canção tradicional JUdaica Hava Nagila
avnEr dorman Karsilama
canção clássica israElita Jerusalem of gold 
canção PoPUlar árabE Bint al Shalabiya

Duo Amal
bishara Haroni piano / yaron kohlberg piano

15H c23 Uma tarde com a música húngara
béla bartók Rumanian Folk Dances; 
evening in Transylvania; allegro Barbaro  
PétEr katona meditation and Passacaglia; 
The Brothers Karamazov
zoltán kodály Dances of Galánta

Katona twins
Peter katona guitarra
zoltan katona guitarra

15H

c16 À volta de Chopin em dois mundos
obras dE mozart, cHoPin E bacH

Josep Colom piano

17H c20 Concerto das três culturas
obras dE EdUardo ramos, tEmas tradicionais 
árabEs, galaico-PortUgUês, sEfarditas 
E cantigas dE santa maria do sécUlo xiii

eduardo ramos e convidados
Eduardo ramos canto, alaúde árabe
carlos mendonça flauta
baltazar molina darbuka e tar

17H c24 Estética Romântica 
anton wEbErn Langsamer Satz
bEdricH smEtana quarteto de Cordas em Mi menor, 
Da minha vida

Quarteto de Cordas de Sintra
nelson nogueira violino
romeu madeira violino
Eurico cardoso viola d’arco
abel gomes violoncelo

17H

c17 Anos de Peregrinação: 
II Ano, Itália
franz liszt 

louis lortie piano

19H c21 Fusão de culturas

rabih Abou-Khalil trio
rabih abou khalil oud (alaúde árabe)
luciano biondini acordeão
Jarrod cagwins bateria e percussões

19H c25 Sons da América

James “Blood” ulmer 
voz e guitarra

19H

granDe auDiTório com lUgarEs marcados pequeno auDiTório sala luís De freiTas branco sala sopHia De Mello breyner sala alMaDa negreiros sala fernanDo pessoa

granDe auDiTório com lUgarEs marcados pequeno auDiTório sala luís De freiTas branco sala sopHia De Mello breyner sala alMaDa negreiros sala fernanDo pessoa

concerTo 
Mini Dias 
Da Música
concerTos De escolas 
para escolas
granDe auDiTório 
12h

e1  
franz von sUPPé 
Abertura Cavalaria Ligeira

Joly braga santos 
Sinfonia n.º 1

orquestra Sinfónica ensemble
cesário costa direção musical
[Parceria AnqEP/CCB]

concerTo 
De aberTura
granDe auDiTório 
21h30

a1  
claUdE dEbUssy iberia

manUEl dE falla
Noches en los Jardines de españa

nikolai rimsky-korsakov 
Scheherazade

orquestra Sinfónica 
Metropolitana
Pedro amaral direção musical
Josep colom piano
[Concerto gravado pela RTP]

filMe/concerTo 
pré-inaugural
Dias Da Música
inDiELiSBOA
cineMa são jorge 

21h30 Rondó da Carpideira 
uma homenagem ao trabalho 
de Michel giacometti
com daniel bernardes, mário marques 
e gonçalo tarquínio

b4  Elogio da América
antonín dvorák 
Sinfonia n.º 9, Do Novo mundo

Jovem orquestra Portuguesa
Pedro carneiro direção musical

b11 Belle Époque no tempo 
de Phileas Fogg
cHarlEs goUnod Petite Symphonie 
antonín dvorák Serenáda

Melleo harmonia
Joaquim ribeiro direção musical
músicos anabela malarranha / ricardo lopes / Joel vaz / francisco ribeiro 
cândida oliveira / david Harrison / carolino carreira / luís vieira, 
ricardo alves / antónio augusto / ana raquel Pinheiro / Pedro wallenstein


