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A celebração do Património Cultural através da música está de regresso  
à Área Metropolitana do Porto. De 1 a 7 de outubro, lugares emblemáticos 
de cada comunidade tornam -se os palcos desta terceira edição do Sons no 
Património, um evento em rede que celebra a memória coletiva e o património 
cultural através de diferentes propostas artísticas, vividas numa experiência 
partilhada e num registo essencialmente intimista.

A música ressurge nesta edição como veículo de aproximação das pessoas 
ao património, que cada vez mais se quer aberto, acessível e valorizado, num 
exercício ininterrupto de profundo compromisso com a democratização do 
acesso à arte, à cultura, à história e ao património ancestral, resultando num 
convite alargado à fruição gratuita dos espaços icónicos de cada comunidade, 
na companhia de muitos dos melhores talentos da música portuguesa. 

Nesta edição de 2020  - ano que nos tem tornado reféns de um inimigo 
invisível  - o Sons no Património reforça também a aposta numa programação 
artística totalmente nacional, materializando um esforço coletivo e contínuo  
de apoio aos setores artísticos, culturais e turísticos, muitos deles 
severamente castigados pelo contexto pandémico que se abateu  
sobre Portugal, a Europa e o Mundo. 

O Sons no Património 2020 é um evento em rede que convida, por isso, 
a revisitar ou a descobrir, ao longo de seis dias, alguns dos lugares mais 
emblemáticos dos diferentes municípios da AMP, privilegiando, nesta edição, 
concertos ao ar livre. No entanto, e embora totalmente gratuito, o acesso aos 
concertos com público está sujeito em 2020 a pré -reserva e ao levantamento 
antecipado de bilhetes de ingresso. Os concertos com público foram, nesse 
sentido, desenhados de acordo com as recomendações determinadas pela 
Direção Geral de Saúde, exigindo -se, adicionalmente, o cumprimento do 
protocolo sanitário em vigor. 

Nesta edição, todos os concertos serão também transmitidos em direto  
nos canais digitais da AMP, no sentido de permitir uma fruição alargada  
e inclusiva do cartaz de 2020, cujas propostas artísticas foram pensadas  
e adequadas a cada espaço, proporcionando novas leituras e experiências  
de cada lugar, de cada comunidade.

Neste certame em que se celebram os lugares do património cultural,  
faz -se também uma justa homenagem à arquitetura, às artes, aos ofícios  
e à memória dos nossos antepassados, evocados em diferentes espaços  
de história, mas também de criação, de culto, de entretenimento, de lazer,  
de inspiração e de reflexão, permitindo a todos redescobrir outras dimensões 
da vida comum, das suas expressões, da sua ancestralidade e da sua 
intemporalidade, tornando -os também protagonistas de momentos únicos  
e irrepetíveis.

Percorramos, por isso, os diferentes momentos propostos pela Área 
Metropolitana do Porto no vasto e diverso mosaico patrimonial da região, neste 
evento singular, descentralizado e que é de entrada gratuita e aberto a todos.

Celebremos o Património Cultural juntos, e em segurança, na Área
Metropolitana do Porto.



Arouca
Levantamento de bilhetes na Loja Interativa  
de Turismo de Arouca, a partir de 1/10,  
durante o horário de funcionamento. 

Loja Interativa de Turismo de Arouca
Rua Abel Botelho, nº. 4
4540 ‑114 Arouca 
256 940 258
turismo@aroucageopark.pt 

Espinho
Inscrição e levantamento de bilhetes  
no Museu Municipal de Espinho,  
nos dias 2/10, das 10:00 às 17:00, e 3/10,  
das 14:30 às 18:00. Levantamento sujeito  
a inscrição prévia (nome e contacto)  
e limitado ao máximo de 2 bilhetes  
por pessoa.

FACE / Museu Municipal de Espinho
Rua 41/Av. João de Deus
4500 Espinho
+351 227 326 258
museu.municipal@cm ‑espinho.pt
servicoeducativo.museu@cm ‑espinho.pt

Gondomar
Concerto sem público, transmitido 
exclusivamente on ‑line na página  
de Facebook da AMP.

Maia
Entrada livre, segundo ordem  
de chegada ao local e condicionada  
à lotação do espaço, bem como sujeita 
ao uso obrigatório de máscara, ao 
distanciamento físico e de acordo  
com todas as normas e orientações  
de segurança emanadas pela  
Direção Geral da Saúde.

Matosinhos
Levantamento de bilhetes na Loja  
do Museu Quinta de Santiago, entre os  
3 dias anteriores ao concerto até uma hora 
antes do mesmo, com limite de 2 bilhetes 
por pessoa. Obrigatória apresentação  
do bilhete no dia e local do concerto.

Museu Quinta de Santiago
Horário: 10:00 ‑13:00 e das 15:00 ‑18:00
229 392 410
museuqsantiago@cm ‑matosinhos.pt

Reserva e levantamento de bilhetes

Oliveira de Azeméis
Reserva antecipada de bilhetes (número 
limitado) através do número 927 994 397.

Paredes
Inscrição e levantamento de bilhetes  
na Biblioteca Municipal de Paredes,  
de 24/09 a 2/10.

Biblioteca Municipal de Paredes
Praça José Guilherme
4580 Paredes
255 788 921
biblioteca@cm ‑paredes.pt

Porto 
Bilhetes disponíveis para levantamento  
no local, 3 dias antes do concerto, num 
máximo de 2 bilhetes por pessoa, não  
sendo possível reservar antecipadamente.

Museu da Cidade · Casa Marta  
Ortigão Sampaio 
Rua Nossa Senhora de Fátima 291/299
4050 ‑299 Porto

Póvoa de Varzim
Levantamento de bilhetes no Cine‑
‑Teatro Garrett, limitados à lotação 
máxima do espaço, até 2 bilhetes por 
pessoa e mediante inscrição no local.

Santa Maria da Feira
Pré ‑reserva obrigatória através  
de inscrição individual em  
formulário on ‑line, acessível em   
https://cm‑feira.pt/sonsnopatrimonio

Santo Tirso
Reserva de bilhetes através do número 
914 382 823 ou do e ‑mail cultura@cm ‑stirso.
pt e levantamento dos mesmos no dia do 
espetáculo até 15 minutos antes do início do 
mesmo. Bilheteira no local a partir das 21:00.

São João da Madeira
Entrega de convites a partir a partir  
de 1/10 nas bilheteiras locais. Reserva 
antecipada de bilhetes por telefone entre 
os dias 1 e 3 de outubro, estando limitadas 
a 25% da lotação total e implicando  
o levantamento obrigatório dos bilhetes  
30 minutos antes do concerto. 

Bilheteiras locais
Paços da Cultura 
256 200 540
Turismo Industrial de S. João da Madeira
256 200 204

Reservas: 962 145 716, 
casadacriatividade@cm ‑sjm.pt

Vale de Cambra
Concerto sem público, transmitido 
exclusivamente on ‑line na página  
de Facebook da AMP.
 

Valongo
Concerto ‑pique ‑nique. Reserva de 
bilhetes através do número 222 400 006, 
mediante indicação do número de 
interessados e aceitação das normas  
em vigor, após a qual serão enviados, 
por e ‑mail, os bilhetes eletrónicos que 
deverão ser apresentados à entrada  
do espaço.

Vila do Conde
Pré ‑inscrição obrigatória nos dias  
29/9 e 30/9, através do e ‑mail: 
auditorio.municipal@cm ‑viladoconde.pt. 
Levantamento dos respetivos bilhetes nos 
dias 1/10 e 2/10 no Auditório Municipal de  
Vila do Conde. Alternativamente, admite ‑se  
o levantamento presencial dos bilhetes  
sem pré ‑inscrição por e ‑mail, sujeito  
no entanto ao preenchimento de uma  
ficha de Inscrição no local.

Vila Nova de Gaia
Reserva de bilhetes através do e‑mail 
auditoriomunicipal@cm‑gaia.pt, limitados  
a 2 por pessoa, e mediante indicação  
de nome, endereço de e‑mail e contacto 
telefónico, válidos após confirmação  
de reserva. Levantamento dos bilhetes  
na data e local do concerto



Oliveira  
de Azeméis
Francisco Sales 
1 OUT — 18:30

Capela Nª Srª da Ribeira

Maia
Miguel Xavier 
1 OUT — 21:30

Quinta da Caverneira

Vila do Conde*
Ricardo Ribeiro
2 OUT — 21:00

Auditório Municipal  

Santo Tirso
Miguel Amaral & Yuri Reis
2 OUT — 22:30

Igreja Românica de Roriz

Porto
Afonso Cabral
3 OUT — 16:00

Casa Marta Ortigão Sampaio

Arouca
Daniel Pereira Cristo
3 OUT — 18:30

Terreiro de Santa Mafalda

Paredes
Lisboa String Trio  
+ Cristina Branco
3 OUT — 22:30

Igreja de São Tomé  
de Bitarães

Vale de Cambra*
Manuel Linhares
4 OUT — 14:30 (online)

Igreja de São Pedro  
de Castelões

Santa Maria  
da Feira
Birds Are Indie
4 OUT — 16:00

Mercado Municipal

Vila Nova de Gaia
Miguel Amaral & Yuri Reis
4 OUT — 17:30

Espaço Corpus Christi  
(Antigo Convento)

Matosinhos
Helder Moutinho
4 OUT — 18:30

Museu Quinta de Santiago

Espinho
Marco Rodrigues
4 OUT — 21:00

Museu Municipal de Espinho

São João  
da Madeira
First Breath After Coma 
4 OUT — 22:30

Largo dos Paços da Cultura

Gondomar
Francisco Sales
5 OUT — 16:00 (online)

Quinta da Bandeirinha – Melres

Valongo
Rua da Lua 
5 OUT — 17:30

Museu da Lousa

Póvoa de Varzim*
Retimbrar
7 OUT — 21:30

Cine‑Teatro Garrett

* informação atualizada


