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LIVREMENTE
MIGUEL HONRADO
DIRETOR EXECUTIVO DA AMEC | METROPOLITANA

Sem tempo, sem conseguir dividi-lo, sem a
possibilidade de com ele jogar no seu complexo
encadeamento de métricas, a música, essa expressão humana, sem dúvida, ainda mais antiga que a
linguagem, jamais poderá existir.
A suspensão do tempo em que vivemos, nos últimos meses, remeteu-nos, mais do que nunca, para espectadores de nós próprios. Como na peça de Botho
Strauss, a Humanidade foi limitada a um quarto. O
tempo da observação e da espera é um tempo de angústia, um tempo suspenso, um tempo sem tempo!
A programação da AMEC | Metropolitana nos
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próximos quatro meses vive, portanto, sob a égide do
paradoxo. Porém, talvez nunca tenhamos necessitado
tão urgentemente de música, da viagem interior que
nos suscita, da ponte que estabelece entre o que somos em nós e o que representamos como coletivo.
Retomamos o caminho movidos por esta urgência, conscientes de que programar é, e será sempre,
um risco, um rumo que traçamos entre muitos outros possíveis. Alcançaremos com ele o horizonte que idealizámos? Eis o questionamento infinitamente repetido! No percurso, todavia, conseguimos
resgatar muito do que, até aqui, havia sido objeto de
consolidação e reflexão. É necessária continuidade,
quando realidade e incerteza se confundem.
Estes tempos foram igualmente a prova de fogo
em que se mediu a maturidade e a solidez de um
projeto que, volvidos quase 30 anos, se converteu
numa referência nacional; da dedicação das suas
equipas: pedagógicas e administrativas, artísticas e,
ainda, mais além, do público que no dia 21 de junho
acorreu ao CCB a um reencontro com contornos de
primeira vez.
Foi deveras surpreendente, mesmo comovente,
testemunhar, como recém-chegado, a capacidade de
enfrentar a mudança, a focagem no mais elevado da
missão, na destrinça, por vezes inefável, entre essencial e acessório, na priorização clara do comum em
detrimento do individual; a plena consciência que
todos os esforços, por mais difíceis, são justificados,
compreendidos e apaziguados no momento em que
alcançamos o outro e a nossa ação o envolve.
Naturalmente que as incógnitas permanecem, são
muitas e diversas, moldam o nosso quotidiano furtando horizontes e aspirações. A programação que
apresentamos está, no limite que se impôs a quatro
meses, condicionada. Busca, porém, nas suas fragilidades a sua força: «o princípio da incerteza» é o conceito que lhe subjaz, concebido pela Direção Artística, sendo a prova cabal que o paradoxo por mais
limitador, poderá ser, sempre, base de renovada criatividade.
É essa mesma criatividade que afirmamos no novo
conceito de comunicação concebido pela nossa designer Rita Antunes; através dele objetivamos, ainda,
o mesmo princípio: quando o tempo se ausenta limitando-nos pelo medo, permanece, ainda e sempre, a
capacidade de forjar novos mundos, a possibilidade de
traçar rumos de esperança e desejo de futuro.
E é de futuro que falaremos sempre, porque é de
futuro que somos feitos, por que é no futuro que
apostamos cada minuto do nosso quotidiano; para
que possamos, um dia, voltar a respirar livremente.

@EVERYDAYCOVID
O repertório das orquestras clássicas está aparentemente ancorado em imaginários distantes, seja pela
proveniência histórico-cultural das obras programadas ou pelos territórios inexplorados que as novas
criações se propõem desbravar. Mas o público da
Metropolitana sabe bem de que se trata de bastante
mais do que revivificação patrimonial ou o simples
culto da originalidade, por si sós. Quando tocada ao
vivo, a música torna-se presença, convoca a nossa
existência, abala ideias feitas, projeta horizontes inabituais. Não temos a pretensão de sugerir uma «banda sonora» para os nossos dias, mas sabemos que estes são tempos em que a transversalidade do impacto
da pandemia é uma ponderação incontornável em
todas as vertentes da sociedade – inclusivamente, o
fazer e o ouvir música. Quisemos, por isso, colocar
IMAGEM
ANDRÉ DIAS NOBRE

andrediasnobre

a música em diálogo com um discurso imagético
que se tornou estranhamente familiar e que se deve
à qualidade do nosso fotojornalismo, o qual, como
sempre faz, se lançou sem tréguas ao longo dos últimos meses na chamada «linha da frente».
Ao percorrermos o extraordinário acervo de imagens publicado na página «EverydayCovid» no
Instagram, descobrimos um silêncio que diz muito,
pelo modo certeiro como combina dramaticidade
e informação. Juntamos agora esse silêncio à nossa
música a fim de – quem sabe? – superar o pasmo,
que tudo suspende, e dispor à criação de um mundo
que queremos melhor.
TEXTO DE RUI CAMPOS LEITÃO Musicólogo

André Dias Nobre, 23 anos, natural de Cascais e fotojornalista freelancer desde os 19 anos.
Desde 2017 que é colaborador frequente do jornal Observador, tendo já contribuído com
outros órgãos de comunicação social.
Devido à pandemia de Covid-19 muitas pessoas se viram obrigadas a trabalhar em regime de
teletrabalho. Catarina, encontra-se a trabalhar a partir de casa desde o início da pandemia.
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Na conceção de uma imagem para 2020/2021
que correspondesse aos tempos de exceção que estamos a viver, tivemos em consideração algumas
reflexões:
- Estes são tempos extraordinários, que pedem que
a Metropolitana, e o público também - ao longo dos
próximos meses - contem com a necessidade de lidar
com uma realidade feita de imprevisibilidades e limitações, na esperança de que estas sejam temporárias.
- Assumindo o lado inegavelmente sombrio desta realidade, há uma necessidade de equilíbrio, e a
música traz-nos o contraponto desse lado da alegria
com que escolhemos encarar os próximos meses.
- A comunicação visual deve refletir esta realidade, com uma imagem que, sem ser disruptiva com o
universo visual existente, seja claramente distinta das
temporadas anteriores.
Assim, foram definidas duas ideias, que juntas,
formam o conceito de base para a criação do universo visual da Temporada 2020/2021:
IDEIA 1 A SUSPENSÃO DO TEMPO

A imagem de uma ampulheta transmite-nos a
ideia de tempo:
- De pé - o tempo que passa de forma fluida. É
a realidade da Metropolitana, transversal a todas as
realidades, o que sempre foi e o que esperamos que
volte a ser, num tempo futuro entretanto «normalizado» - decorre sem parar, sempre a funcionar.
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- Deitada - um tempo diferente, numa espécie de
pausa. É a normalidade numa paragem simbólica, a
realidade diferente que vamos experienciar até ao final de 2020 - uma programação de exceção pensada
para os primeiros quatro meses da Temporada.
IDEIA 2 O PRINCÍPIO DA INCERTEZA

Ondas sonoras evocam música, e a simplificação
dessa imagem transmite-nos a imprevisibilidade da
realidade atual e a necessidade de lidar com essas
correntes.
A estas formas gráficas juntamos as imagens fotográficas seleccionadas da página de instagram
«EverydayCovid». Como contraponto a estas imagens, damos uso à paleta cromática da identidade
visual da Metropolitana, realçando a alegria que nos
trazem a todos, a música e os espetáculos ao vivo.
Esta «imprevisibilidade musical» da programação
de 2020, e o espírito com que a Metropolitana encara este momento extraordinário - diferente e bastante instrospetivo quanto ao que o futuro nos reserva,
mas sempre com a alegria que a música nos pode
proporcionar - são assim transmitidos por grafismos,
fotografias e cores conjugados.
TEXTO DE RITA ANTUNES Designer Gráfica
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O PRINCÍPIO
DA INCERTEZA
PEDRO AMARAL
DIRETOR ARTÍSTICO
MAESTRO TITULAR DA ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

A programação de uma temporada artística assenta, por definição, na previsibilidade: com anos
de antecedência, contratamos artistas, reservamos
espaços, tecemos uma narrativa simbólica que irá
abranger uma miríade de projetos e que, no tempo
certo, se tornará o Fio de Ariana que um público
expectável desejará seguir. A anos de distância, cada
concerto é projetado ao milímetro, como se tivesse
lugar no próprio dia em que o imaginamos, com
as condições que hoje conhecemos, numa extensão
segura, calculável e visível do tempo presente.
Programamos o tempo e o espaço de cada evento com a mesma segurança com que a Ciência nos
permite prever o movimento de um corpo celeste à
inimaginável distância de anos-luz. E um belo dia,
um vírus de dimensões ínfimas, à escala humana,
paralisa a Humanidade e traz-nos à memória o Princípio da Incerteza (ou da Indeterminação), segundo
o qual, nos termos definidos por Heisenberg em
1927, na teoria quântica quanto maior a precisão
com que conhecemos a posição de uma partícula,
maior a incerteza no conhecimento do seu momento linear – e vice-versa, isto é, não podemos conhecer ao mesmo tempo, com exatidão, as chamadas

variáveis complementares: a posição e o momentum.
Este Princípio a que, por analogia, nos vemos
submetidos na vida social, devolve-nos uma certa
humildade em relação à antevisão do tempo e do
espaço. E fica-nos esta pergunta sem resposta: de
entre a multiplicidade de concertos, eventos, ciclos
e digressões que atempada e laboriosamente projetámos para a temporada que se inicia em setembro de
2020 e que nos irá acompanhar até julho de 2021,
quantos e quais deles verão realmente a luz do dia,
no calendário e geografia previstos?...
No presente caderno optámos por inscrever e
tornar públicos somente os projetos do primeiro
quadrimestre, das últimas semanas do verão ao final
de um outono no qual, especula-se, poderá sobrevir
uma segunda vaga pandémica, de dimensões e impacto incertos.
De entre os múltiplos fatores de imponderabilidade emergem, desde logo, estritas regras de distanciamento social entre músicos em palco e entre
espectadores na plateia. O número máximo possível de uns e de outros será, grosso modo, divido por
dois, o que condiciona fortemente a programação e
a sua racionalidade económica. Dos habituais ciclos
Barroco, Clássico e Sinfónico – três repertórios, três
salas de concerto – foi possível manter dois deles: o
Clássico no Teatro Thalia e o Sinfónico no Centro Cultural de Belém. Diversos projetos adiados
pelo confinamento da primavera passada, como a
Integral dos Concertos para Piano de Beethoven,
surgem agora inscritos no quadrimestre inicial da
nova Temporada. Outros transformaram-se, desafiando os mesmos artistas para novas ideias. Outros
ainda, há muito previstos, procuram acontecer.
António Rosado mantém-se como Artista Associado. Peter Eötvös juntar-se-á à Temporada
2020/21 como compositor e intérprete, permitindo-nos oferecer ao público uma parte importante da
sua obra viva, ainda em criação, e atravessar com ele
uma parte da História da Música do último século.
Projetos como o Música e Ciência, concertos-conferência que, desde 2017, colocam lado a lado
a música e a reflexão científica perante plateias universitárias e politécnicas, ilustram com particular
acuidade o Princípio da Incerteza: prevendo-se, a
esta distância, os espaços em que irão ter lugar, são
ainda incertas as datas da sua realização.
Aceitar a incerteza e aprender a lidar com ela é,
talvez, o maior desafio do tempo presente. Na mais
positiva das perspetivas, quem poderá prever que
novas portas se irão abrir, que novas vias a imponderabilidade nos irá reservar?...
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Peter Eötvös é compositor, maestro e professor.
A sua música é programada regularmente por
orquestras, ensembles e festivais em todo o mundo.

PETER EÖTVÖS
ARTISTA ASSOCIADO
DA METROPOLITANA
NA TEMPORADA 2020/2021
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Considerado um dos principais intérpretes
mundiais de música contemporânea, apresentou-se
regularmente com o Stockhausen Ensemble (1968 a
1976), colaborou com o estúdio de música eletrónica
da Rádio da Alemanha Ocidental (1971 a 1979) e
foi Diretor Musical do Ensemble Intercontemporain
(1978 a 1991). Foi titular de cargos na Orquestra de
Câmara da Rádio de Hilbersum (1985 a 2011), nas
sinfónicas da BBC, de Gotemburgo, da Rádio de
Estugarda SWR, da Rádio de Viena e nas orquestras
do Festival de Budapeste.
Em 2019, no seu 75.º aniversário, iniciou uma
residência na Orquestra Estatal de Dresden com
a estreia de duas obras, enquanto agrupamentos
de grande prestígio internacional lhe dedicaram
concertos. Várias óperas suas seguiram os passos de
Three Sisters, com sucessivas novas produções em
todo o mundo. Na temporada 2017/2018 o concerto
Multiversum foi interpretado em grandes salas na
Europa e na Ásia. Estreou Reading Malevich no
Festival de Lucerna de 2018 e, em 2019, Secret Kiss.
Para lá das carreiras de maestro e compositor, Eötvös
dá grande importância ao ensino. Em 2004, criou
uma fundação que organiza programas especiais
dedicados a jovens compositores e maestros.
Tem obras gravadas nas editoras BMC, Naïve,
BIS, Deutsche Grammophon, ECM, KAIROS e Col
Legno, e partituras publicadas pelas etiquetas Schott
Music, Ricordi, Editio Musica e Salabert. É membro
das Academias de Artes de Berlim, de Szechenyi e de
Sächsische, da Academia Real Sueca de Música, da
Academia Real Flamenga e é Membro Honorário da
Academia de Santa Cecília. Foi distinguido com os
títulos de Officier e Commandeur de l’Ordre des Arts
et des Lettres, os Prémios Kossuth e Bartók, o Prémio
da Royal Philharmonic Society, o Prémio Cannes
Classical Living Composer, o Prémio Pro Europa de
Composição e a Ordem de Santo Estêvão. Em 2016,
recebeu o Grand Pix Artistique da Fondation Simone
et Cino Del Duca, pela Académie des Beaux-Arts
e, em 2018, a Medalha Goethe, uma condecoração
oficial da República Federal Alemã.
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António Rosado tem uma carreira reconhecida nacional e internacionalmente, corolário do
seu talento e do gosto pela diversidade, expressos num extenso repertório pianístico que integra obras de compositores tão diferentes como
Georges Gershwin, Aaron Copland, Albéniz ou
Liszt.

ANTÓNIO ROSADO
ARTISTA ASSOCIADO
DA METROPOLITANA
NA TEMPORADA 2020/2021

Esta versatilidade permitiu-lhe apresentar, pela
primeira vez em Portugal, destacadas obras como
as Sonatas de Enescu ou paráfrases de Liszt, sendo
o primeiro pianista português a realizar as integrais
dos Prelúdios e também dos Estudos de Claude
Debussy. No registo dos recitais pode incluir-se também a interpretação da integral das Sonatas de Mozart.
Atuou em palco, pela primeira vez, aos quatro anos de idade. Os estudos musicais iniciados
com o pai tiveram continuidade no Conservatório
Nacional de Música de Lisboa, onde terminou o
Curso Superior de Piano, com vinte valores. Aos dezasseis anos parte para Paris, e aí vem a ser discípulo de Aldo Ciccolini no Conservatório Superior de
Música e nos cursos de aperfeiçoamento em Siena e
Biella (Itália).
Em 1980, estreou-se em concerto com a Orchestre
National de Toulouse, sob a direção de Michel
Plasson e desde essa data tem tocado com inúmeras
orquestras internacionais e notáveis maestros como:
Georg Alexander Albrecht, Moshe Atzmon, Franco
Caracciolo, Pierre Dervaux, Arthur Fagen, Léon
Fleischer, Silva Pereira, Claudio Scimone, David
Stahl, Marc Tardue e Ronald Zollman.
Também na música de câmara tem atuado com
prestigiados músicos como Aldo Ciccolini, Maurice
Gendron, Margarita Zimermann, Gerardo Ribeiro
ou Paulo Gaio Lima, com o qual apresentou a integral da obra de Beethoven para violoncelo e piano.
Laureado pela Academia Internacional Maurice
Ravel e pela Academia Internacional Perosi, António
Rosado foi distinguido pelo Concurso Internacional
Vianna da Motta e pelo Concurso Internacional
Alfredo Casella de Nápoles. Estes prémios constituem o reconhecimento internacional do seu virtuosismo e o impulso para uma brilhante carreira,
com a realização de recitais e concertos por todo o
Mundo, e a participação em diversos festivais. Na
década de 90, foi o pianista escolhido pela TF1 para
a gravação e transmissão de três programas – música espanhola e portuguesa, Liszt e, por fim, um recital
preenchido com Beethoven, Prokofiev, Wagner e Liszt.
Em 2007, a França nomeou-o Chevalier des Arts
et des Lettres.
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TORNE-SE AMIGO
DA METROPOLITANA
NA TEMPORADA 2020 / 2021
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A AMEC | Metropolitana, criada em 1992,
desenvolve um projeto único no contexto
nacional e muito raro no panorama internacional. Assenta o seu valor numa atuação transversal, cruzando o ensino especializado com a prática da música. Uma
orquestra profissional (a OML) e três escolas (Conservatório, Escola Profissional e
Academia Nacional Superior de Orquestra) dão corpo a este projeto musical de
eleição, que tem vindo a formar centenas
de músicos.
O quotidiano da AMEC | Metropolitana
carateriza-se pela convivência de diferentes
gerações na sua sede (instalada no edifício
da antiga Standard Elétrica, em Lisboa),

com a energia inerente à intensa partilha
musical entre alunos, professores, músicos
profissionais e funcionários administrativos.
Para que este projeto possa consolidar-se
e crescer, não basta a atividade que todos
eles desenvolvem. A música que fazemos
tem como destinatário o público. Sem ele,
a nossa missão ficaria incompleta; com ele,
ainda podemos fazer mais.
Junte-se aos AMIGOS DA METROPOLITANA, um grupo de associados que,
através do seu contributo e da sua presença, é chamado a participar ativamente na
vida da instituição.
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ADESÃO TEMPORADA 2020 / 2021
CARTÃO GRATUITO (até final de 2020)

Como se vivem tempos atípicos pode
tornar-se Amigo da Metropolitana de
forma gratuita até ao final de 2020,
e beneficiar de 30% de desconto nos
seguintes concertos:
Mahler: Quarta Sinfonia
Concerto Inaugural
da Temporada 2020/2021 (ver página 13)
Domingo, 20 de setembro, 17h00
Grande Auditório do CCB
Pecados de Juventude (ver página 21)
Sábado, 24 de outubro, 21h00, Teatro Thalia
Sinfonia do Destino (ver página 25)
Sábado, 31 de outubro, 21h00
Grande Auditório do CCB
Beethoven: Concerto Imperador (ver página 29)
Sexta, 13 de novembro, 21h00, Teatro Thalia
Scheherazade (ver página 31)
Domingo, 22 de novembro, 17h00
Grande Auditório do CCB
Para o Fim do Tempo (ver página 35)
Sábado, 28 de novembro, 21h00, Teatro Thalia
Um Século de Federico Fellini (ver página 39)
Domingo, 6 de dezembro, 16h00
Cinema São Jorge
Um Americano em Paris (ver página 41)
Domingo, 13 de dezembro, 17h00
Grande Auditório do CCB
Concerto Clássico de Natal (ver página 45)
Sábado, 19 de dezembro, 21h00, Teatro Thalia
(Limitado a um máximo de 2 bilhetes por titular do cartão
e apenas aplicável a bilhetes de plateia)
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COMO ADERIR

Enviar um email para
relacoespublicas@metropolitana.pt
ou ligar para o 213 617 320 para nos dar
conta do seu interesse em ser Amigo da
Metropolitana.
Após a sua inscrição ser validada, pode levantar o cartão de Amigo da Metropolitana
na nossa Tesouraria no edifício-sede (Travessa da Galé, 36 / 1349-028 Lisboa) ou no
primeiro concerto a que pretenda assistir.
Os bilhetes para concertos no Centro Cultural de Belém devem ser reservados/adquiridos diretamente através da bilheteira
do CCB (213 612 627 ou
bilheteiraccb@ccb.pt).
Os bilhetes para os concertos no Teatro Thalia e no Cinema São Jorge devem
ser reservados através do Departamento
de Relações Públicas e Comunicação da
Metropolitana (21 361 73 20 ou
relacoespublicas@metropolitana.pt).
Todos os bilhetes estarão à venda em www.
ticketline.pt, onde também pode ser usado
o código de desconto de 30% que consta
do seu cartão de Amigo da Metropolitana.
Aconselhamos que faça as suas reservas
com a máxima antecedência possível uma
vez que, seguindo as novas normas da
Direção-Geral da Saúde, a lotação das salas
de espetáculos é agora muito reduzida.
NOTAS:
A cada Cartão Amigos da Metropolitana, para além do número de Amigo, é atribuído um código para usufruir dos
descontos na compra de bilhetes online (www.ticketline.pt).
O Cartão Amigos da Metropolitana é pessoal e intransmissível, sendo necessária a sua apresentação para ter acesso
aos benefícios concedidos.
Para a emissão e utilização do cartão será necessária a apresentação de um documento de identificação.
Os benefícios do Cartão Amigos da Metropolitana não são
acumuláveis com qualquer outro tipo de cartão e são exclusivos para o titular.
O Cartão Amigos da Metropolitana e respetivos benefícios
são válidos para a Temporada de setembro a dezembro de
2020.

DIREÇÃO AMEC | METROPOLITANA
PRESIDENTE
Catarina Vaz Pinto
VICE-PRESIDENTES
Henrique Ferreira | Maria Manuel Nery
VOGAIS
Isabel Henriques | Teresa Ferreira
DIRETOR EXECUTIVO
Miguel Honrado
DIRETOR ARTÍSTICO
Pedro Amaral
DIRETOR PEDAGÓGICO
Yan Mikirtumov
FUNDADORES

Presidência do Conselho de Ministros - Ministro da Cultura
Ministério da Educação
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Secretaria de Estado do Turismo / Turismo de Portugal, IP
Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
PROMOTORES
Câmara Municipal de Caldas da Rainha | Câmara Municipal de Lourinhã | Câmara Municipal de Montijo | Câmara Municipal de Setúbal
PARCEIROS EM 2020
Câmara Municipal de Almada | Câmara Municipal do Barreiro | Câmara Municipal de Loures | Câmara Municipal do Seixal

PARCEIRO DO PROGRAMA “MÚSICA E CIÊNCIA”

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

PATROCINADOR PRINCIPAL

PATROCINADORES

INSTITUIÇÕES AMIGAS DA METROPOLITANA 2020

PARCERIAS
Antena 2 | São Luiz Teatro Municipal
Universidade Nova de Lisboa | Biblioteca Nacional de Portugal
Cultivarte - Encontro Internacional de Clarinete de Lisboa | CMS Rui Pena & Arnaut
Instituto Superior de Economia e Gestão | Casa Fernando Pessoa
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva | Secretaria-Geral da Educação e Ciência

metropolitana.pt | facebook.com/metropolitanalx | Travessa da Galé 36, Junqueira - 1349-028 Lisboa | Tel.: +351 213 617 320

A programação que apresentamos a seguir
pode sofrer alterações sem aviso prévio.
Confirme todas as informações
mais perto das datas anunciadas.
Consulte a programação atualizada
em www.metropolitana.pt

Agradecemos a vossa compreensão.

2

05
09
11
13
15

AGENDA RESUMIDA SETEMBRO A DEZEMBRO
SETEMBRO
GIOCHI DI UCCELLI
MAHLER: QUARTA SINFONIA - CONCERTO INAUGURAL DA TEMPORADA 2020/2021
INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE BEETHOVEN

17

OUTUBRO

19
21
23
25

FESTIVAL LUBOMIRSKI - DIGRESSÃO DA OML À POLÓNIA E À UCRÂNIA
PECADOS DE JUVENTUDE
PARA UM HOMEM COMUM
SINFONIA DO DESTINO

27

NOVEMBRO

29
31
33
35

BEETHOVEN: CONCERTO IMPERADOR
SCHEHERAZADE
FANFARRAS, SUÍTES E DANÇAS
PARA O FIM DO TEMPO

37

DEZEMBRO

39
41
43
45
47

UM SÉCULO DE FEDERICO FELLINI

49

MÚSICA E CIÊNCIA

51

MÚSICA DE CÂMARA

UM AMERICANO EM PARIS
CONCERTO PARA ESCOLAS: UM CONTO DE NATAL DE CHARLES DICKENS
CONCERTO CLÁSSICO DE NATAL
MOZART: SINFONIA HAFFNER
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Retrato de Ludwig van Beethoven - Joseph Karl Stieler (1820)

SETEMBRO
SEX. 11 - 21H30 CINETEATRO CURVO SEMEDO
SÁB. 12 - 21H00 FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
SÁB. 19 - 21H00 ACADEMIA ALMADENSE
GIOCHI DI UCCELLI
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Nuno Inácio Flauta | Pedro Amaral Maestro
Obras de Beethoven, Sérgio Azevedo e Mendelssohn
DOM. 20 - 17H00 GRANDE AUDITÓRIO DO CCB
MAHLER: QUARTA SINFONIA
CONCERTO INAUGURAL DA TEMPORADA 2020/2021
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Anne Schwanewilms Soprano | Pedro Amaral Maestro
Obras de Peter Eötvös * e Mahler
Gustav Mahler (1909)

*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

30 SET. A 11 OUT.

QUA. 30 SET. - 21H00
QUI. 1 OUT. - 21H00 Dia Mundial da Música
DOM. 4 OUT. - 17H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
QUA. 7 OUT. - 21H00
SEX. 9 OUT. - 21H00
DOM. 11 OUT. - 17H30
SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
INTEGRAL DOS CONCERTOS PARA PIANO DE BEETHOVEN
Orquestra Metropolitana de Lisboa
António Rosado * Piano | Pedro Amaral Maestro
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

FESTIVAL LUBOMIRSKI
DIGRESSÃO DA OML À POLÓNIA E À UCRÂNIA

Retrato de Wolfgang Amadeus Mozart - Barbara Kraft (1819)

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Nuno Silva Clarinete | Pedro Amaral Maestro
Obras de Beethoven, Kurpiński e Mendelssohn

Orquestra Metropolitana de Lisboa © David Rodrigues

SEX. 16 KATOWICE, POLÓNIA
SÁB. 17 LVIV, UCRÂNIA

Pedro Amaral

OUTUBRO

SEX. 23 - 21H30
CINEMA-TEATRO JOAQUIM D’ALMEIDA
SÁB. 24 - 21H00
TEATRO THALIA
PECADOS DA JUVENTUDE
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Daniel Canas Trompa
José Pereira Violino e Direção Musical
Obras de Mendelssohn, Haydn e Mozart

DOM. 25 - 16H00
ACADEMIA ALMADENSE
PARA UM HOMEM COMUM
Orquestra Académica Metropolitana
Nuno Baptista Clarinete
Direção Musical Jean-Marc Burfin
e/ou Alunos do Curso
de Direção de Orquestra da ANSO
Obras de Copland

SÁB. 31 - 21H00 GRANDE AUDITÓRIO DO CCB
SINFONIA DO DESTINO
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Ana Pereira Violino | Pedro Neves Maestro
Obras de Mendelssohn e Beethoven

NOVEMBRO
Orquestra Académica Metropolitana

SEX. 13 - 21H00 TEATRO THALIA
SÁB. 14 - 21H30 TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA
DOM. 15 - 16H00 ACADEMIA ALMADENSE
BEETHOVEN: CONCERTO IMPERADOR
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Jill Lawson Piano | Pedro Amaral Maestro

DOM. 22 - 17H00 GRANDE AUDITÓRIO DO CCB
SCHEHERAZADE
Orquestra Metropolitana de Lisboa
António Rosado * Piano | Adrian Leaper Maestro
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021
Maurice Ravel (1925)

Obras de Ravel e Rimsky-Korsakov

QUI. 26 - 21H30 CCC DAS CALDAS DA RAINHA
FANFARRAS, SUÍTES E DANÇAS
Orquestra Académica Metropolitana
Direção Musical Jean-Marc Burfin
e/ou Alunos do Curso de Direção de Orquestra da ANSO
Obras de Tomasi e Stravinsky
SÁB. 28 - 21H00 TEATRO THALIA
PARA O FIM DO TEMPO
Nuno Silva Clarinete | Ana Pereira, José Pereira Violinos
Joana Cipriano Viola | Nuno Abreu Violoncelo
António Rosado * Piano
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

Obras de Schumann e Messiaen

DEZEMBRO
SÁB. 19 - 21H00 TEATRO THALIA

UM SÉCULO DE FEDERICO FELLINI

CONCERTO CLÁSSICO DE NATAL

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Benedetto Lupo Piano | Rui Pinheiro Maestro
Obras de Nino Rota

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Susana Henriques Narração | Élio Leal Maestro
Obras de Sérgio Azevedo e Mozart
Federico Fellini (1965)

DOM. 6 - 16H00 CINEMA SÃO JORGE

SÁB. 19 - 21H00 FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
SINFONIA HAFFNER

DOM. 13 - 17H00 GRANDE AUDITÓRIO DO CCB
UM AMERICANO EM PARIS
Orquestra Metropolitana de Lisboa
João Pedro Silva Saxofone | Sylvain Gasançon Maestro
Obras de Luís Tinoco e Gershwin
QUI. 17 - 11H00 CINEMA SÃO JORGE
CONCERTO PARA ESCOLAS
UM CONTO DE NATAL DE CHARLES DICKENS
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Susana Henriques Narração | Élio Leal Maestro
Obra de Sérgio Azevedo - Estreia absoluta / encomenda Metropolitana

“Marley's Ghost” John Leech para “A Christmas Carol” de Charles Dickens (1843)

Orquestra Académica Metropolitana
Direção Musical Jean-Marc Burfin
e/ou Alunos do Curso de Direção de Orquestra da ANSO
Obras de Mozart e Bizet

GIOCHI
DI UCCELLI

Abertura, Concerto e Sinfonia.
Esta é a disposição mais convencional de
um programa de música clássica.
Porém, diante da imponência dos primeiros
acordes, as reverências e as cerimónias logo
dão lugar ao mistério da música. Tenha sido
escrita há dois séculos, por Beethoven ou
Mendelssohn, ou há quatro anos, por Sérgio
Azevedo, os imaginários sonoros sintonizam
universos distantes. Diante da Abertura
Coriolano, ainda hoje criamos empatia
com o dilema pessoal do general romano

que se viu forçado a escolher entre as raízes
familiares e os ideais políticos, a custo
da própria vida. Os «Jogos de Pássaros»
do compositor português convocam
metáforas de movimento que todos
partilhamos. Por sua vez, já em 1829,
Mendelssohn contemplava o peso da
História diante das ruínas do Palácio de
Holyrood, em Edimburgo. Começava assim
uma sinfonia que só concluiria treze anos
mais tarde, a Escocesa.

SEX 11 SET
21H30
CINETEATRO CURVO SEMEDO
MONTEMOR-O-NOVO

SÁB 12 SET
21H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
SETÚBAL

SÁB 19 SET
21H00
ACADEMIA ALMADENSE
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Nuno Inácio Flauta
Pedro Amaral Maestro
Ludwig van Beethoven
Abertura Coriolano, Op. 62
Sérgio Azevedo
Giochi di Uccelli,
Concerto para Flauta e Orquestra

IMAGEM
MIGUEL A. LOPES

migufu

Miguel A. Lopes, 43 anos, fotojornalista staff da Agência Lusa há 13
anos, desenvolve também projetos fotográficos pessoais e é um dos
criadores da página de Instagram @everydaycovid.
Esta fotografia foi tirada dia 30 de março de 2020 em Benfica já em pleno
estado de emergência, onde claramente muita gente estava em suas casas.

Felix Mendelssohn
Sinfonia N.º 3, Op. 56, Escocesa
ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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MAHLER: QUARTA SINFONIA
CONCERTO INAUGURAL
DA TEMPORADA
2020/2021

A quarta sinfonia de Gustav Mahler
tem um início inesperado, ao som
de guizeiras. Depois disso sucedem-se
ambientes contrastantes. Surpreende,
sobretudo, a inclusão da voz cantada no
último andamento. Desenha-se assim um
percurso que evolui muito gradualmente
desde a maior complexidade do primeiro
andamento até à clarividência do último
– do telúrico ao celestial, portanto. Antes
dessa viagem, porém, cruzamo-nos com
Peter Eötvös, o músico húngaro que, desde
finais da década de 1970, se notabilizou

como maestro na estreia de algumas das
obras mais importantes dos compositores
do seu tempo. Também ele é compositor,
no entanto, autor de um extenso catálogo
que se distingue pelo primado da
diversidade estilística. Assim acontece
neste seu «Diálogo com Mozart», uma
obra em que esboços dispersos registados
nos cadernos pessoais de Mozart são
recuperados numa partitura fragmentada
que convida a pensar sobre toda aquela
música que um dia foi imaginada mas que,
por qualquer razão, nunca viu a luz do dia.

DOM 20 SET
17H00
GRANDE AUDITÓRIO
DO CENTRO CULTURAL
DE BELÉM
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Anne Schwanewilms Soprano
Pedro Amaral Maestro
Peter Eötvös *
Diálogo com Mozart
Gustav Mahler
Sinfonia N.º 4
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

IMAGEM
JOÃO PORFÍRIO
OBSERVADOR

joaoporfirio

João Porfírio, com 25 anos, é editor de fotografia do jornal
Observador onde trabalha há mais de três anos. Começou o seu
percurso como fotojornalista aos 17 anos, tendo já passado pela
Agência Lusa, Jornal i e Semanário SOL. Já fez reportagem em países
como Iraque, Turquia e Sérvia. Premiado por duas vezes pelo maior
prémio de fotojornalismo da Península Ibérica.
Vários bailarinos foram obrigados a continuar a treinar mesmo com
os teatros encerrados. Esses treinos tiveram de ser feitos em casa e sem
público. Isadora Valero Meza aceitou ser fotografada enquanto treinava
na sua varanda. Nasceu em Caracas, Venezuela, onde iniciou a sua
formação e é, desde 2015, bailarina da Companhia Nacional de
Bailado onde foi bailarina principal em diversos espetáculos. De maillot
vermelho vivo e na sua pequena varanda da sala fez o treino, para que
toda a gente que passasse a pudesse ver. “Às vezes venho aqui enquanto
estou a fazer alguns alongamentos e há já vizinhos que me vêm ver a
treinar”.

ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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INTEGRAL
DOS CONCERTOS PARA PIANO
DE BEETHOVEN

Um dos aspetos que distingue a música de
Beethoven é a vontade de transcender
o entretenimento e o exibicionismo técnico.
Assume-se como expressão de ideais, como
se mantivesse uma relação privilegiada
com o mundo e com a posteridade. Por
isso se tornou universal. De tal modo
que, ainda hoje, a encaramos com a
familiaridade de uma presença, apesar dos
dois séculos que nos separam. Esta aura
resoluta corresponde, porém, ao período
intermédio da sua carreira, anunciado
pela estreia da Sinfonia Eroica, em 1805.
Os cinco concertos para piano ilustram
exemplarmente o trajeto criativo que aí
o trouxe. Os três primeiros pertencem a
uma fase anterior, quando as referências de
Haydn e Mozart o orientaram na busca de

uma identidade própria. Os dois últimos
espelham de forma mais evidente o ímpeto
e a audácia que se tornaram «imagem de
marca».
Por ocasião do 250.º aniversário do seu
nascimento, esta integral lembra-nos,
ainda, que o músico de Bona também foi
um grande pianista. Já em 2012 António
Rosado o havia feito, quando interpretou
a integral das (trinta e duas) sonatas para
piano. Junta-se desta vez à Orquestra
Metropolitana de Lisboa para enfrentar
mais este desafio. Os grandes intérpretes
preferem obras assinadas por quem conhece
os segredos dos instrumentos que tocam.
Quando assim acontece, são os ouvintes
quem mais sai a ganhar.

FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
SETÚBAL
QUA 30 SET - 21H00

Concerto para Piano e Orquestra N.º 1, Op. 15
Concerto para Piano e Orquestra N.º 4, Op. 58
QUI 1 OUT - 21H00

Dia Mundial da Música

Concerto para Piano e Orquestra N.º 3, Op. 37
Sinfonia N.º 8, Op. 93
DOM 4 OUT - 17H00

Concerto para Piano e Orquestra N.º 2, Op. 19
Concerto para Piano e Orquestra N.º 5,
Op. 73, Imperador

SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL
QUA 7 OUT - 21H00

Concerto para Piano e Orquestra N.º 1, Op. 15
Concerto para Piano e Orquestra N.º 4, Op. 58
SEX 9 OUT - 21H00

Concerto para Piano e Orquestra N.º 3, Op. 37
Sinfonia N.º 8, Op. 93
DOM 11 OUT - 17H30

IMAGEM
JOÃO CORTESÃO

jcgojcg

É fotojornalista há mais de 15 anos, com trabalhos publicados nas
áreas mais distintas e em contextos tão diversos como aliciantes. Ao
longo do seu percurso profissional fotografou desde acordos políticos a
acidentes rodoviários, momentos de grande euforia coletiva e desastres
naturais. Em muitos, sentiu o desespero no olhar de retratados, a dor
de quem se vê sem escolha. Mas nunca, em todos estes anos, sentiu
um vazio como o que se abateu sobre nós durante esta pandemia.
Esta foto foi feita a 24 de abril, sexta-feira. O dia estava fantástico e,
numa situação normal, teríamos a avenida Ribeira das Naus cheia de
pessoas a caminhar. A partir do local em que me encontrava consegui ver
a lenta progressão deste homem, sozinho no passeio.

Concerto para Piano e Orquestra N.º 2, Op. 19
Concerto para Piano e Orquestra N.º 5,
Op. 73, Imperador
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
António Rosado * Piano
Pedro Amaral Maestro
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021
ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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FESTIVAL LUBOMIRSKI
DIGRESSÃO DA OML
À POLÓNIA E À UCRÂNIA

Neste mês de outubro, a Orquestra
Metropolitana de Lisboa realizará pela
primeira vez uma digressão por países
do Leste Europeu. Junta-se assim à
programação do Festival Lubomirski,
para se apresentar em dois concertos que
terão lugar na Polónia e na Ucrânia, mais
precisamente nas cidades de Katowice e
Lviv. Na mala seguem quatro partituras da
primeira metade do século XIX: a Abertura
Coriolano de Ludwig van Beethoven,
a Sinfonia Escocesa de Felix Mendelssohn
e duas obras de Karol Kurpiński.
A vitalidade expressiva da primeira e a
espontaneidade melódica da segunda

dispensam apresentações. Já a música
do compositor polaco é praticamente
desconhecida entre nós. Trata-se, porém,
de um dos músicos mais ilustres entre os
compatriotas e contemporâneos de Frédéric
Chopin. Será tocada a Abertura da primeira
ópera que assinou, Duas Cabanas, composta
em 1811 em Varsóvia, e o primeiro
andamento do Concerto para Clarinete
e orquestra (o único que nos chegou), que
estreou em Paris em 1823. Será solista
Nuno Silva, músico da nossa orquestra há já
25 anos e um verdadeiro mestre da arte de
tocar este instrumento.

SEX 16 OUT
KATOWICE - POLÓNIA

SÁB 17 OUT
LVIV - UCRÂNIA
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Nuno Silva Clarinete
Pedro Amaral Maestro
Ludwig van Beethoven
Abertura Coriolano, Op. 62
Karol Kurpiński
Abertura da ópera Duas Cabanas
Karol Kurpiński
Concerto para Clarinete em Si Bemol Maior
Felix Mendelssohn
Sinfonia N.º 3, Op. 56, Escocesa

IMAGEM
ADRIANO MIRANDA
adrianosmiranda

Adriano Miranda, fotojornalista no jornal PÚBLICO, professor e
autor de vários livros de fotografia.
Primeiro dia do Estado de Emergência, Praia da Barra, Ílhavo, 19 de
março de 2020.

ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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PECADOS DE JUVENTUDE

Sem sobressaltos, adivinha-se um agradável
serão de outono na companhia dos músicos
da OML e de três grandes compositores.
Serão tocadas obras de Mozart e de
Mendelssohn escritas em tenra idade,
mas que vaticinam sem mácula os lugares
de honra que a História da Música hoje
lhes reserva. Entre os doze e os catorze
anos de idade, Mendelssohn compôs doze
sinfonias para cordas. Não se confundem
com as outras cinco terminadas mais
tarde para formação orquestral completa,
mas transcendem quaisquer exercícios
de aprendizagem, ou não seriam tão
frequentemente programadas nas salas de
concerto dos nossos dias. Também precoce,

Mozart contava apenas dezasseis anos
quando completou os divertimentos que se
conhecem hoje pelo nome de Sinfonias de
Salzburgo. De humor certeiro, destinadas a
circunstâncias de entretenimento informais,
destaca-se entre elas o KV 136, por se ter
tornado numa das páginas mais célebres de
todo o repertório clássico. Pelo meio, temos
ainda a oportunidade de ouvir o primeiro
concerto para trompa de Haydn, uma sábia
combinação de elegância e virtuosismo que
só o então recém-contratado Mestre de
Capela da família Eszterházy poderia ter
assinado.

SEX 23 OUT
21H30
CINEMA-TEATRO
JOAQUIM D’ALMEIDA
MONTIJO

SÁB 24 OUT
21H00
TEATRO THALIA
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Daniel Canas Trompa
José Pereira Violino e Direção Musical
Felix Mendelssohn
Sinfonia para Cordas N.º 1
Joseph Haydn
Concerto para Trompa e Orquestra N.º 1,
Hob. VIId:3
Felix Mendelssohn
Sinfonia para Cordas N.º 6

IMAGEM
ANDRÉ DIAS NOBRE
OBSERVADOR

andrediasnobre

André Dias Nobre, 23 anos, natural de Cascais e fotojornalista
freelancer desde os 19 anos. É colaborador frequente do jornal
Observador desde 2017, tendo já contribuído com outros órgãos de
comunicação social.
O Parque Marechal Carmona, em Cascais, abriu ao público após o
término do confinamento devido à pandemia da Covid-19, tendo
disponibilizado chuveiros e zonas de lazer com distanciamento social
para evitar a enchente nas praias do concelho.

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento para Cordas, KV 136

ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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PARA
UM HOMEM COMUM

Aaron Copland é o compositor que melhor
representa a tradição musical clássica nos
E.U.A. A sua obra apropria-se de uma
cultura centenária europeia, mas também
espelha a identidade inconfundível do
povo norte-americano. A Fanfarra para
um Homem Comum deverá ser a sua peça
mais conhecida. Foi escrita em plena
2.ª Grande Guerra e inspirou-se num
discurso em que o então vice-presidente
Henry Wallace proclamava uma nova era,
centrada no «cidadão comum» e assente
numa ordem mundial construída sobre um
sistema liberal em que a justiça, a liberdade
e as oportunidades iguais promoveriam
a paz global. Abre assim este programa,

com pompa e circunstância. Completa-se
com a Primavera dos Apalaches, música
que Copland compôs para o bailado onde
Martha Graham recriou as aventuras
e desventuras de um jovem casal nas
montanhas da Pensilvânia em inícios do
século XIX, e o Concerto para Clarinete
e Orquestra, originalmente escrito para o
clarinetista de jazz Benny Goodman. É aqui
também pretexto para conhecermos mais
um talento musical promissor do nosso
país, o jovem clarinetista Nuno Baptista,
aluno finalista da Academia Nacional
Superior da Metropolitana e vencedor do
Prémio INATEL 2019.

DOM 25 OUT
16H00
ACADEMIA ALMADENSE
ORQUESTRA ACADÉMICA
METROPOLITANA
Nuno Baptista Clarinete

Vencedor da 9.ª edição do Prémio Fundação INATEL

Jean-Marc Burfin e/ou Alunos do Curso
de Direção de Orquestra da ANSO
Direção Musical
Aaron Copland
Fanfarra para um Homem Comum
Aaron Copland
Concerto para Clarinete e Orquestra
Aaron Copland
Primavera dos Apalaches (suíte orquestral)

IMAGEM
LUÍS VIEIRA

luis_vieira

Luís Vieira, 47 anos, fotojornalista desde 1997. Entre os seus clientes
ao longo destes anos constam diversos jornais e agências (Jornal O
Jogo, Jornal Record, Correio da Manhã, Agência Lusa, Associated
Press, etc). Para além do desporto e notícias, produz regularmente
imagens de eventos, artes de palco, retrato e espetáculos para diversos
clientes e participa em alguns projetos de cariz social e solidário. Vive
em Braga. Depois da fotografia, a sua outra paixão são os livros.
Vista geral do centro da cidade de Braga após declaração de estado de
emergência em virtude da pandemia causada pela Covid-19. Braga, 20
de março de 2020.

ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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SINFONIA
DO DESTINO

Allegro molto appassionato (rápido com
muita paixão). Assim começa este
programa, com um dos mais célebres
concertos para violino e orquestra de toda
a História da Música, o Op. 64 de Felix
Mendelssohn. Contrariamente ao que era
corrente naquela época, cabe ao solista
anunciar a entrada da orquestra. Neste caso,
será a violinista Ana Pereira quem «entoará»
a melodia que todos reconhecemos, e quem
cuidará de uma das principais características
desta obra: o efeito de continuidade que
prevalece nos três andamentos, também eles
tocados sem interrupções. Torna-se por isso

oportuno que irrompam logo de seguida,
sem demoras nem intervalos, as quatro
notas que se juntam no (ainda mais célebre)
motivo da Quinta Sinfonia de Ludwig
van Beethoven. Para alguns trata-se de um
chamamento do destino, para outros o
princípio de uma caminhada inebriante que
nos conduz de andamento em andamento
até um final triunfante. Terminada em
1808, ao fim de quatro anos de maturação,
esta composição tornou-se símbolo do
romantismo musical, da ostentação da
vontade individual e da idealização estética
pura, intraduzível.

SÁB 31 OUT
21H00
GRANDE AUDITÓRIO
DO CENTRO CULTURAL
DE BELÉM
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Ana Pereira Violino
Pedro Neves Maestro
Felix Mendelssohn
Concerto para Violino e Orquestra,
em Mi Menor, Op. 64
Ludwig van Beethoven
Sinfonia N.º 5, em Dó Menor, Op. 67

IMAGEM
ANDRÉ DIAS NOBRE
OBSERVADOR

andrediasnobre

André Dias Nobre, 23 anos, natural de Cascais e fotojornalista
freelancer desde os 19 anos. Desde 2017 que é colaborador frequente
do jornal Observador, tendo já contribuído com outros órgãos de
comunicação social.
No primeiro dia de desconfinamento, em hora de ponta, a estação do
Cais do Sodré do Metropolitano de Lisboa encontrava-se vazia.

ATENÇÃO
Programa sujeito a eventuais alterações.
Aconselhamos a consulta em www.metropolitana.pt
mais perto da data anunciada, para confirmação de todos os detalhes.
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BEETHOVEN CONCERTO IMPERADOR

A pianista luso-americana Jill Lawson volta
a juntar-se à Orquestra Metropolitana
de Lisboa, desta vez para interpretar o
quinto concerto para piano e orquestra de
Beethoven, o último e mais conhecido de
todos eles. Alguém o intitulou «Imperador».
Mas tal evocação não se referia certamente
a Napoleão Bonaparte, cujas tropas
bombardeavam a cidade de Viena em
1809, na mesma altura em que a obra foi
composta. Na adversidade da situação, o
músico respondeu ao som do fogo inimigo
com um estilo eloquente e determinado.
Mais de duzentos anos passados, ainda ecoa
sublime nas entrelinhas da História. Sete

anos antes, compusera a Sinfonia N.º 2
num ambiente muito contrastante, entre
as paisagens idílicas de Heiligenstadt, uma
pequena localidade situada nos arredores
de Viena. Nessa altura enfrentava um
outro desafio cujas repercussões vieram
a marcar bastante mais profundamente a
sua vida, a progressiva surdez. Escreveu
então o Testamento de Heiligenstadt, a
célebre carta com que se dirigiu a seus
irmãos exprimindo toda a angústia que
sentia. Surpreendentemente, nesta sinfonia
predominam estados anímicos combativos
e exuberantes, pouco conformes a qualquer
estado depressivo.

SEX 13 NOV
21H00
TEATRO THALIA

SÁB 14 NOV
21H30
TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA
LEIRIA

DOM 15 NOV
16H00
ACADEMIA ALMADENSE
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Jill Lawson Piano
Pedro Amaral Maestro
Ludwig van Beethoven
Concerto para Piano e Orquestra N.º 5,
Op. 73, Imperador

IMAGEM
KENTON THATCHER

kenton.thatcher

Kenton Thatcher é um premiado fotógrafo de publicidade. Nasceu
em Londres e começou a fotografar com apenas 10 anos. Aos 17
começou a viajar e a ajudar alguns dos melhores fotógrafos do
mundo. Kenton está agora sediado em Lisboa onde, nos últimos 18
anos, construiu uma grande reputação. Algumas das suas imagens
podem ser descritas como agressivas, mas sensuais e vulneráveis.
The Calm before the Storm (a calma antes da tempestade). Praça dos
Restauradores, 21 de março de 2020.

Ludwig van Beethoven
Sinfonia N.º 2, Op. 36

ATENÇÃO
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SCHEHERAZADE

A Orquestra Metropolitana de Lisboa e
o maestro Adrian Leaper juntam neste
programa dois grandes mestres da História
da Música, em particular no que respeita
à arte de compor para orquestra. Nikolay
Rimsky-Korsakov e Maurice Ravel,
tinham ambos o condão de conseguir
criar efeitos sonoros de tal forma eficazes
que nos levam a não reparar sequer no
modo como são produzidos diante dos
nossos olhos, desde os recantos profundos
da alma à mais exuberante celebração. É
bom exemplo disso Scheherazade, onde o
mistério da música irradia por imaginários

que consomem as palavras dos livros e
a paleta das cores. O título é sugestivo.
Remete para a célebre lenda do sultão
ciumento que matava todas as mulheres
com quem se deitava, excepto aquela jovem
que salvou a própria vida contando mil
e uma histórias em outras tantas noites.
Antes disso, o pianista António Rosado
interpreta o célebre Concerto em Sol Maior.
Reconhecem-se aí as harmonias do Blues e
os ritmos sincopados do Jazz que ressoam
a digressão pelos E.U.A. que o compositor
francês empreendeu em 1928 e, sobretudo,
o fascínio que tinha pelo Novo Mundo.

DOM 22 NOV
17H00
GRANDE AUDITÓRIO
DO CENTRO CULTURAL
DE BELÉM
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
António Rosado * Piano
Adrian Leaper Maestro
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

Maurice Ravel
Concerto para Piano e Orquestra
em Sol Maior
Nikolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, Op. 35

IMAGEM
MARCOS SOBRAL

marcos_sobral_photography

Marcos Sobral nasceu em Lisboa. Seguindo a sua paixão por
fotografia, rumou a Barcelona em 2004 para estudar no Instituto
de Estudos Fotográficos da Catalunha, onde se especializou em
Fotografia de Viagem, Fotografia de Nu e Fotografia de Moda. Desde
então tem publicado na National Geographic, Altair, Blue Travel,
P3, PARQ Magazine, entre muitas outras, e venceu vários prémios
fotográficos, tais como «Commended Award - Wildlife Photographer
Of The Year 2013» ou o «Urban Photographer Of The Year 2015».
O Cais do Sodré, o mais emblemático local noturno da capital,
completamente deserto num sábado à noite.

ATENÇÃO
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FANFARRAS, SUÍTES E DANÇAS

Igor Stravinsky nasceu na Rússia, mas viveu
toda a vida em países do ocidente. Foi um
compositor cosmopolita que gozou de
reconhecimento generalizado ao longo de
quase toda a carreira. Depois de um início
fulgurante, junto dos Ballets Russes em
Paris, exilou-se na Suíça, durante a guerra.
Aí adaptou para orquestra de câmara oito
peças que havia escrito para piano na
década anterior e nas quais parodia géneros
musicais tradicionais europeus, como se
adivinha pelos entretítulos das Suítes N.º 1
e N.º 2, tais como Valsa, Polca, Espanhola,
Napolitana ou Balalaica. Já as Danças
Concertantes foram compostas em 1942,
depois de se instalar nos E.U.A. Apesar de

ser uma partitura autónoma, faz alusões
explícitas ao universo da dança. Não se
estranha, por isso, que logo após a estreia,
em Los Angeles, o coreógrafo George
Balanchine se tenha delas apropriado
em forma de música para bailado. Neste
concerto, podemos ainda escutar os metais
e as percussões da Orquestra Académica
Metropolitana interpretarem as quatro
Fanfarras Litúrgicas de um contemporâneo
de Stravinsky, Henri Tomasi. Em 1947, este
compositor francês sintetizou nesta obra
alguns excertos da ópera Don Juan
de Mañara, a qual só estreou alguns anos
mais tarde.

QUI 26 NOV
21H30
CENTRO CULTURAL
E DE CONGRESSOS
DAS CALDAS DA RAINHA
ORQUESTRA ACADÉMICA
METROPOLITANA
Jean-Marc Burfin e/ou Alunos do Curso
de Direção de Orquestra da ANSO
Direção Musical
Henri Tomasi
Fanfarras Litúrgicas
Igor Stravinsky
Danças Concertantes
Igor Stravinsky
Suíte N.º 1 para Orquestra de Câmara
Igor Stravinsky
Suíte N.º 2 para Orquestra de Câmara

IMAGEM
LUÍS VIEIRA

luis_vieira

Luís Vieira, 47 anos, fotojornalista desde 1997. Entre os seus clientes
ao longo destes anos constam diversos jornais e agências (Jornal O
Jogo, Jornal Record, Correio da Manhã, Agência Lusa, Associated
Press, etc). Para além do desporto e notícias, produz regularmente
imagens de eventos, artes de palco, retrato e espetáculos para diversos
clientes e participa em alguns projetos de cariz social e solidário. Vive
em Braga. Depois da fotografia, a sua outra paixão são os livros.
Durante o confinamento, os idosos são seguramente a faixa da população
mais sujeita aos efeitos da solidão e isolamento. Nesta imagem, uma
senhora espreita pela janela de sua casa na Rua do Souto, em Braga. 20
de março de 2020.

ATENÇÃO
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PARA
O FIM
DO TEMPO

As obras que se juntam neste programa
têm proveniências muito distintas. O
Quinteto com Piano de Schumann foi
composto em 1842, num período em
que o compositor se dedicou sobretudo à
música de câmara, na busca de um estilo
de pendor eminentemente clássico. É
geralmente apontado como o seu mais
importante trabalho camerístico, mas
assemelha-se em certas passagens a um
concerto para piano com quarteto de
cordas, na vez da orquestra. Por sua vez,
Olivier Messiaen compôs o Quarteto para
o Fim dos Tempos em 1941, em plena
Segunda Grande Guerra Mundial. O
músico tinha sido capturado em 1940 pelo

IMAGEM
MIGUEL A. LOPES

migufu

exército alemão e enviado para o campo de
concentração de Görlitz, na Baixa Silésia.
Aí conheceu um clarinetista, um violinista
e um violoncelista amadores, para os quais
compôs a primeira versão da obra. Ainda
prisioneiro, conseguiu que lhe fosse cedido
um piano. Juntou-se assim ao trio numa
estreia que seria improvável. Passado um
ano, quando foi libertado, trazia consigo
este manuscrito que se tornou célebre, quer
pelas condições em que foi produzido quer
pela própria qualidade musical. Entre as
oito partes em que se divide, lêem-se títulos
como «Liturgia de cristal» ou «Abismo dos
pássaros».

SÁB 28 NOV
21H00
TEATRO THALIA
Nuno Silva Clarinete
Ana Pereira, José Pereira Violinos
Joana Cipriano Viola
Nuno Abreu Violoncelo
António Rosado * Piano
*Artista Associado da Metropolitana na Temporada 2020/2021

Robert Schumann
Quinteto com Piano, Op. 44
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps

Miguel A. Lopes, 43 anos, fotojornalista staff da Agência Lusa há 13
anos, desenvolve também projetos fotográficos pessoais e é um dos
criadores da página de Instagram @everydaycovid.
Esta fotografia foi feita no dia 19 de março de 2020 nas Caldas da
Rainha, um dia depois de Marcelo Rebelo de Sousa declarar o estado de
emergência. Infelizmente, já se conseguia encontrar luvas descartáveis
deixadas no chão.
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UM SÉCULO DE FEDERICO FELLINI

Federico Fellini nasceu há cem anos.
Ao longo de uma carreira que se estendeu
durante quase meio século, assinou como
realizador mais de duas dezenas de filmes,
tais como o «blockbuster» La dolce vita
(1960), ou La strada (1954) e Amarcord
(1973), estes dois premiados com o Óscar
de Melhor Filme Estrangeiro. O seu nome
ressoa, porém, muito além da Sétima Arte.
Ainda hoje, é ícone de um imaginário
fantasioso italiano que se reconhece à escala
global. Na dimensão particular da música,
distingue-se pela singular parceria que
manteve com o seu amigo e colaborador
Nino Rota, autor das bandas sonoras que se
ouvem em todos os filmes anteriores

a 1979, ano em que morreu. Para assinalar
a efeméride, a OML e o Istituto Italiano
di Cultura propõem-nos recordar Fellini
através de «clipes sem imagem» de
La strada e de Amarcord, com a música
de Nino Rota que ali se esconde à vista do
espectador, apesar da fulcral importância.
Junta-se, ainda, o Concerto Soirée. São
cinco andamentos para piano e orquestra
compostos no início da década de 1960
e que mostram bem como Nino Rota
sempre foi fiel a si próprio, fosse em palco
ou nas telas de cinema. É solista Benedetto
Lupo, cuja interpretação desta obra, gravada
em CD há dois anos, foi premiada com
o prestigiado Diapason d’Or.

marcos_sobral_photography

CINEMA SÃO JORGE
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Benedetto Lupo Piano
Rui Pinheiro Maestro
Nino Rota
Suíte da música do filme Amarcord
Nino Rota
Concerto Soirée, para piano e orquestra
Nino Rota
Suíte do bailado La Strada

APOIO

IMAGEM
MARCOS SOBRAL

DOM 6 DEZ
16H00

Marcos Sobral nasceu em Lisboa. Seguindo a sua paixão por
fotografia, rumou a Barcelona em 2004 para estudar no Instituto
de Estudos Fotográficos da Catalunha, onde se especializou em
Fotografia de Viagem, Fotografia de Nu e Fotografia de Moda. Desde
então tem publicado na National Geographic, Altair, Blue Travel,
P3, PARQ Magazine, entre muitas outras, e venceu vários prémios
fotográficos, tais como «Commended Award - Wildlife Photographer
Of The Year 2013» ou o «Urban Photographer Of The Year 2015».
Uma senhora de idade observa um pai e o filho a jogarem à bola, do
topo do canteiro do prédio, para poder cumprir a distância de segurança.
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UM AMERICANO
EM PARIS

O nome de George Gershwin lembra de
imediato os musicais da Broadway, mas
também a aproximação entre os géneros
popular e erudito que permite à sua música
fluir com igual à-vontade nos palcos de
teatro, nas telas de cinema e nas salas de
concerto. Em 1952, Vincente Minnelli
celebrizou num filme protagonizado por
Gene Kelly um pequeno excerto (mas
sobretudo o título) de um poema sinfónico
orquestral composto por Gershwin, Um
Americano em Paris. Este havia sido, no
entanto, estreado em 1928 pela Filarmónica

de Nova Iorque em Carnegie Hall. Já da
ópera Porgy and Bess, de 1935, conhecemos
sobretudo a canção Summertime, na voz de
Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e tantos
outros. Em cena, a música acompanha a
representação de uma tragédia amorosa
que retrata as comunidades negras do
sul dos E.U.A. há um século – o próprio
compositor a «resumiu» na suíte orquestral
Catfish Row. Neste programa, destaca-se
ainda a estreia de um concerto que enreda
as sonoridades inconfundíveis do saxofone e
da música de Luís Tinoco.

DOM 13 DEZ
17H00
GRANDE AUDITÓRIO
DO CENTRO CULTURAL
DE BELÉM
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
João Pedro Silva Saxofone
Sylvain Gasançon Maestro
George Gershwin
Suíte da ópera Porgy and Bess (Catfish Row)
Luís Tinoco
Concerto para Saxofone e Orquestra
(estreia absoluta)
George Gershwin
Um Americano em Paris

IMAGEM
LUÍS VIEIRA

luis_vieira

Luís Vieira, 47 anos, fotojornalista desde 1997. Entre os seus clientes
ao longo destes anos constam diversos jornais e agências (Jornal O
Jogo, Jornal Record, Correio da Manhã, Agência Lusa, Associated
Press, etc). Para além do desporto e notícias, produz regularmente
imagens de eventos, artes de palco, retrato e espetáculos para diversos
clientes e participa em alguns projetos de cariz social e solidário. Vive
em Braga. Depois da fotografia, a sua outra paixão são os livros.
Durante o mês de abril, as ruas vazias continuam a ser o cenário
dominante dando um ar desolador a uma cidade anteriormente cheia de
vida e animação. Praça da República, Braga 4 de abril de 2020.
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CONCERTO
PARA ESCOLAS
UM CONTO DE NATAL
DE CHARLES DICKENS

«Um conto de Natal» de Charles Dickens
foi escrito há já 177 anos, mas continua
a ser presença obrigatória nesta quadra
festiva. Todo sabemos do temperamento
avaro do velho Scrooge e da visita dos
três espíritos que lhe mudaram a vida: o
Natal Passado, o Natal Presente e o Natal
Futuro. Este ano podemos ouvir a mesma
história de sempre, mas contada de uma
maneira original. Na música do compositor

Sérgio Azevedo, as palavras juntam-se
às sonoridades cinematográficas de que
tanto gosta e cruzam-se com melodias
provenientes de outros imaginários que nos
são igualmente familiares, tais como
a da canção «Noite feliz». Quem não gosta
de ouvir um bom conto vezes sem conta?
E, mais ainda, na companhia dos músicos
da Metropolitana!

QUI 17 DEZ
11H00
CINEMA SÃO JORGE
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Susana Henriques Narração
Élio Leal Maestro
Sérgio Azevedo
Um Conto de Natal de Charles Dickens *
* Estreia absoluta / encomenda Metropolitana

IMAGEM
ANA BRIGIDA

anabrigidah

Ana Brigida trabalha como fotógrafa freelancer há cerca de 13 anos
e muitos dos seus trabalhos são publicados nacional e
internacionalmente em jornais como o The New York Times,
Washington Post, Expresso, Público entre outros.
Senhora lê um livro à porta de sua casa no Largo das Olarias, em Lisboa,
durante o período de confinamento devido à pandemia mundial de
Covid-19.

CONCERTO PARA PÚBLICO ESCOLAR
INFO/RESERVAS
21 361 73 20 ou relacoespublicas@metropolitana.pt
ATENÇÃO
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CONCERTO CLÁSSICO
DE NATAL

O compositor Sérgio Azevedo junta-se
novamente aos clássicos, desta vez
respondendo a uma encomenda da
Metropolitana com a estreia de uma obra
para narração e orquestra expressamente
dedicada à quadra natalícia e pensada para
públicos de todas as idades. O título
Um Conto de Natal de Charles Dickens
cativa desde logo o nosso imaginário em
torno da visita dos três espíritos ao velho
avarento Ebenezer Scrooge, a personagem
principal da história que nasceu num dos
livros mais célebres do escritor inglês e

que, apesar de ter sido escrito em 1843,
tem sido tantas vezes recriada em recentes
produções ficcionais. Mas os clássicos não
se ficam por aqui, já que neste programa
se junta também uma sinfonia de matriz
verdadeiramente clássica, a Sinfonia Praga
de Wolfgang Amadeus Mozart. Muito
embora não tenha sido inspirada na cidade
que mais tarde lhe daria o nome, foi aí
estreada no início de 1787, numa época em
que o músico rasgava os horizontes
de uma escrita cada vez mais sofisticada
e com crescente sentido dramático.

SÁB 19 DEZ
21H00
TEATRO THALIA
ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA
Susana Henriques Narração
Élio Leal Maestro
Sérgio Azevedo
Um Conto de Natal de Charles Dickens *
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia N.º 38, KV 504, Praga
* Estreia absoluta / encomenda Metropolitana

IMAGEM
LUÍS VIEIRA

luis_vieira

Luís Vieira, 47 anos, fotojornalista desde 1997. Entre os seus clientes
ao longo destes anos constam diversos jornais e agências (Jornal O
Jogo, Jornal Record, Correio da Manhã, Agência Lusa, Associated
Press, etc). Para além do desporto e notícias, produz regularmente
imagens de eventos, artes de palco, retrato e espetáculos para diversos
clientes e participa em alguns projetos de cariz social e solidário. Vive
em Braga. Depois da fotografia, a sua outra paixão são os livros.
Durante os primeiros dias de desconfinamento, inúmeras crianças saíram
pela primeira vez à rua após muitas semanas de isolamento domiciliário.
A esta alegre presença junta-se o sol, que aqui ilumina a Praça da
República, em Braga. 23 de maio de 2020.
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MOZART SINFONIA HAFFNER

Em 1782, pouco tempo após mudar-se
para Viena, Wolfgang Amadeus Mozart
recuperou uma serenata que trouxera
consigo de Salzburgo e que havia sido
escrita por ocasião da cerimónia de
nobilitação do filho do Burgomestre
daquela cidade – para a poderosa família
Haffner, portanto. Teve assim origem a
sinfonia que ficou conhecida por este nome
e que, apesar de fluir numa facilidade
aparente, não deixa de ser também uma
demonstração de perícia técnica e artística
por parte de uma figura em que não cabem
adjetivos. Ninguém lhe ficou indiferente,
inclusivamente o Imperador, que presenciou

àquela estreia no Burgtheater, o Teatro
Imperial da Corte. Já a Sinfonia em Dó
Maior de Georges Bizet, teve uma origem
menos faustosa. Foi composta em 1855,
quando o autor da Carmen tinha apenas
dezassete anos de idade. Porém, só seria
revelada bastante tempo mais tarde,
em 1934, pela mão do maestro Felix
Weingartner. É uma obra influenciada pela
então recém-estreada Sinfonia N.º 1 de
Charles Gounod, a qual se contrapunha à
ideia da supremacia da música instrumental
germânica. O jovem Bizet seguia os mesmos
passos.

SÁB 19 DEZ
21H00
FÓRUM MUNICIPAL LUÍSA TODI
SETÚBAL
ORQUESTRA ACADÉMICA
METROPOLITANA
Jean-Marc Burfin e/ou Alunos do Curso
de Direção de Orquestra da ANSO
Direção Musical
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia N.º 35, KV 385, Haffner
Georges Bizet
Sinfonia em Dó Maior

IMAGEM
ADRIANO MIRANDA
adrianosmiranda

Adriano Miranda, fotojornalista no jornal PÚBLICO, professor e
autor de vários livros de fotografia.
Primeiro dia do Estado de Emergência, Parque de estacionamento da
Universidade de Aveiro, 19 de março de 2020.
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MÚSICA E CIÊNCIA

Projetos como o Música e Ciência,
concertos-conferência que, desde 2017,
colocam lado a lado a música e a reflexão
científica perante plateias universitárias
e politécnicas, ilustram com particular
acuidade o Princípio da Incerteza:
prevendo-se, a esta distância, os espaços em
que irão ter lugar, são ainda incertas as datas
da sua realização.

FCUL - UNIVERSIDADE DE LISBOA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE GUARDA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LEIRIA
INSTITUTO POLITÉCNICO DE PORTALEGRE
INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
INSTITUTO POLITÉCNICO DE TOMAR
INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU
UNIVERSIDADE DE COIMBRA

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

IMAGEM
LUÍS VIEIRA

luis_vieira

Luís Vieira, 47 anos, fotojornalista desde 1997. Entre os seus clientes
ao longo destes anos constam diversos jornais e agências (Jornal O
Jogo, Jornal Record, Correio da Manhã, Agência Lusa, Associated
Press, etc). Para além do desporto e notícias, produz regularmente
imagens de eventos, artes de palco, retrato e espetáculos para diversos
clientes e participa em alguns projetos de cariz social e solidário. Vive
em Braga. Depois da fotografia, a sua outra paixão são os livros.
Funcionária da TUB - Transportes Urbanos de Braga procede a
higienização dos autocarros durante a madrugada, seguindo as diretrizes
da DGS. Braga, 24 de março de 2020.
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PROGRAMAÇÃO

MÚSICA DE CÂMARA

Em cada temporada, cada músico da Orquestra Metropolitana
de Lisboa emerge do grupo orquestral e realiza alguns projetos
camerísticos. A Orquestra desdobra-se assim, regularmente, numa
miríade de agrupamentos de câmara, multiplicando concertos – uma
centena de atuações em cada ano – na cidade e na área metropolitana
envolvente.
Ao longo da sua história, os Solistas da Metropolitana levaram a
melhor música de câmara não apenas a inúmeros espaços de Lisboa e
aos palcos dos municípios associados, mas também aos quatro cantos
do país, cumprindo uma missão ímpar de descentralização da cultura
musical.
São sempre projetos especiais, de elevada exigência técnica e artística,
nos quais cada músico, no seio do respetivo grupo, assume um papel de
verdadeiro intérprete, conjugando escolhas e propondo ao público uma

IMAGEM
ANDRÉ DIAS NOBRE
OBSERVADOR

andrediasnobre

visão particular de cada obra. O repertório, que abrange os grandes
legados Barroco, Clássico e Romântico, tem dois eixos preponderantes
na modernidade – séculos XX e XXI – e na música de compositores
portugueses. Se, por um lado, a produção camerística internacional do
último século tem sido uma das marcas da programação, os Solistas da
Metropolitana têm desempenhado um papel capital na permanente
difusão do repertório nacional, de Seixas, Bomtempo e Vianna da
Motta aos compositores da atualidade, passando pelas grandes obras,
já “clássicas”, de Luís de Freitas Branco, Fernando Lopes Graça ou Joly
Braga Santos, entre muitos outros.
Nas últimas temporadas destacam-se importantes gravações, entre
as quais o CD dedicado às obras de Fernando Lopes Graça – edição
conjunta da Metropolitana e da Sociedade Portuguesa de Autores – e
atuações dos Solistas em palcos internacionais (Madrid, Lyon).

André Dias Nobre, 23 anos, natural de Cascais e fotojornalista
freelancer desde os 19 anos. É colaborador frequente do jornal
Observador desde 2017, tendo já contribuído com outros órgãos de
comunicação social.
No primeiro dia de desconfinamento, em hora de ponta, a estação do
Cais do Sodré do Metropolitano de Lisboa encontrava-se vazia. As
pessoas aproveitam para ler enquanto esperam a carruagem fazendo o
uso da máscara que se tornou obrigatório nos transportes públicos.
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19 A 25 DE OUTUBRO

2 A 8 DE NOVEMBRO

SCORDATURA

O VIOLINO BARROCO

ÁGNES SÁROSI Violino, MARCOS MAGALHÃES Cravo

ANA PEREIRA Violino, ANA CLÁUDIA SERRÃO Violoncelo
FLÁVIA ALMEIDA CASTRO Cravo

António Pinho Vargas Il ritorno
Heinrich Ignaz von Biber A anunciação, Sonata N.º 1 das Sonatas do Rosário
Heinrich Ignaz von Biber A crucificação e morte de Jesus,
Sonata N.º 10 das Sonatas do Rosário
Peter Eötvös Para Paloma (para violino solo em scordatura)
Heinrich Ignaz von Biber Sonata N.º 3, C. 140
Heinrich Ignaz von Biber Sonata N.º 5, C. 142

À MEMÓRIA DE UM GRANDE ARTISTA
ALEXÊI TOLPYGO Violino, JÉRÔME ARNOUF Trompa
NUNO ABREU Violoncelo, ALEXEI EREMINE Piano
Alexandre Delgado Trio Camoniano
Robert Schumann Adagio e Allegro, Op. 70
Piotr Ilitch Tchaikovsky Trio com Piano, Op. 50

CORES DO VENTO
JANETE SANTOS Flauta, RAFAELA OLIVEIRA Fagote
FLÁVIA ALMEIDA CASTRO Cravo
Johann Joachim Quantz Sonata para Flauta N.º 273, QV 1:109
Ernst Kölz Partita
Kaija Saariaho Couleurs du vent, para flauta alto solo
Johann Joachim Quantz Sonata para Flauta N.º 277, QV 1:42

Arcangelo Corelli Sonata para Violino, em Mi Menor, Op. 5/8
Francesco Maria Veracini Sonata para Violino, em Mi Menor, Op. 2/8
Heinrich Ignaz von Biber Passacaglia em Sol Menor, das Sonatas do Rosário
Francesco Antonio Bonporti Invenzione em Sol Menor, Op. 10/4
Arcangelo Corelli Sonata para Violino, em Lá Maior, Op. 5/6

SONORIDADES BALCÃS
JORGE CAMACHO Clarinete
SÉRGIO CHARRINHO, JOÃO MOREIRA Trompetes
ANA PAULA RUSSO Soprano
ANZHELA AKOPYAN Violino
SAVKA KONJIKUSIC Piano
Carl Höhne Fantasia Eslava, para trompete e piano
Johannes Brahms Canções Ciganas, Op. 103, para soprano e piano
Vittorio Monti Czardas, para violino e piano
Joseph Edouard Barat Chant Slave, para clarinete e piano
George Enescu Légende
Temas Tradicionais dos Balcãs

FREITAS BRANCO E GABRIEL FAURÉ
CARLOS DAMAS Violino, JIAN HONG Violoncelo
ANNA TOMASIK Piano
Luís de Freitas Branco Sonata para Violoncelo e Piano
Gabriel Fauré Trio com Piano, Op. 120
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2 A 8 DE NOVEMBRO

DOIS CONTINENTES

SCHUBERT, BEETHOVEN E CLÁUDIO CARNEYRO

NUNO INÁCIO Flauta, SALLY DEAN Oboé
NUNO SILVA Clarinete, LURDES CARNEIRO Fagote
DANIEL CANAS Trompa

JOSÉ TEIXEIRA Violino, IRMA SKENDERI Viola
ANA CLÁUDIA SERRÃO Violoncelo

Jacques Ibert Três Peças Breves
Antonín Dvořák Transcrição para Quinteto de Sopros do Quarteto de Cordas
N.º 12, Op. 96, Americano (transc. de G. Schäfer)
Júlio Medaglia Belle-Époque na América do Sul, suíte para quinteto de sopros

23 A 29 DE NOVEMBRO

POLIFONIA ALEMÃ PARA VIOLINO SOLO

Franz Schubert Andamento para Trio de Cordas em Si Bemol Maior, D. 471
Cláudio Carneyro Partita para Trio de Cordas
Ludwig van Beethoven Trio de Cordas em Sol Maior, Op. 9/1

ASTOR PIAZZOLLA
DIANA TZONKOVA Violino, ERCOLE DE CONCA Contrabaixo
Astor Piazzolla Cinco Tangos
Astor Piazzolla As Quatro Estações Portenhas

ÁGNES SÁROSI Violino
Johann Paul von Westhoff Suíte para Violino N.º 5
Georg Philipp Telemann Fantasia N.º 1, TWV 40:14
Georg Philipp Telemann Fantasia N.º 3, TWV 40:16
Johann Sebastian Bach Sonata para Violino Solo N.º 2, BWV 1003

7 A 13 DE DEZEMBRO

TROMPETES, TÍMPANOS E CORDAS

SAVKA KONJIKUSIC Piano

SÉRGIO CHARRINHO, JOÃO MOREIRA Trompetes
FERNANDO LLOPIS Tímpanos
ALEXÊI TOLPYGO, CARLOS DAMAS, JOANA DIAS
NONNA MANICHEVA, DANIELA RADU Violinos
VALENTIN PETROV, ANDREI RATNIKOV Violas
JIAN HONG Violoncelo, VLADIMIR KOUZNETSOV Contrabaixo
FLÁVIA ALMEIDA CASTRO Cravo

José Vianna da Motta Barcarola N.º 1, Op. 1
Franz Liszt Vallée d’Obermann, do livro Années de Pèlerinage: 1.º ano / Suíça, S. 160
José Vianna da Motta Fantasiestück, Op. 2
Franz Liszt Venezia e Napoli, do livro Années de Pèlerinage: 2.º ano / Itália, S. 162

MESTRE E DISCÍPULO:
FRANZ LISZT E VIANNA DA MOTTA

Giuseppe Tartini Concerto para Trompete, Cordas e Baixo Contínuo, em Ré Maior
Pietro Baldassare Sonata N.º 1 para Trompete, Cordas e Baixo Contínuo, em Fá Maior
Georg Philipp Telemann Abertura (Suíte) em Mi Bemol Maior, TWV 55:Es3, La lyra
Georg Philipp Telemann Abertura (Suíte) em Ré Maior, TWV 55:D18
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