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PECADOS
DE JUVENTUDE
Felix Mendelssohn (1809-1847)

Sinfonia para Cordas N.º 1, em Dó Maior (1821)
(duração aproximada: 11 min.) 

I. Allegro
II. Andante
III. Allegro

Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto para Trompa e Orquestra N.º 1, em Ré Maior, Hob. VIId:3 (1762)
(duração aproximada: 17 min.) 

I. Allegro
II. Adagio
III. Allegro

Felix Mendelssohn

Sinfonia para Cordas N.º 6, em Mi Bemol Maior (1822)
(duração aproximada: 11 min.) 

I. Allegro
II. Minuetto - Trio I - Minuetto - Trio II
III. Prestissimo

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Divertimento para Cordas, em Ré Maior, KV 136 (1772)
(duração aproximada: 16 min.) 

I. Allegro
II. Andante
III. Presto

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. 

IMAGEM DE CAPA
ANDRÉ DIAS NOBRE
OBSERVADOR

andrediasnobre

Na conceção de uma imagem para 2020/2021 que 
correspondesse aos tempos de exceção que estamos a viver, 
decidimos colocar a música em diálogo com um discurso 
imagético que se tornou estranhamente familiar e que se 
deve à qualidade do nosso fotojornalismo. 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.



MENDELSSOHN PRECOCE

Para lá das cinco sinfonias para 
formação orquestral completa, 
Mendelssohn deixou-nos várias 
pequenas sinfonias para as cordas da 
orquestra – os violinos, as violas 
d’arco, os violoncelos e os 
contrabaixos. Surpreendentemente, 
foram compostas quando era 
adolescente. Ainda assim, e apesar 
de não esconderem processos de 
aprendizagem, revelam a singular 
identidade artística de um grande 
músico em plena fase de 
florescimento.

Entre os doze e os catorze anos de 
idade, Mendelssohn completou doze 
sinfonias para cordas. Só no ano 
seguinte, em 1824, completaria a 
Sinfonia em Dó Menor, Op. 11, a 
primeira para grande orquestra. Trata-se 
aqui, portanto, de um jovem prodígio, 
dos poucos que, em matéria de música, 
podem ser comparados ao fenómeno 
de Mozart. Porém, Mendelssohn 
cresceu numa família culta e abastada, 
e o seu talento foi cuidado de uma 
maneira diferente do que aconteceu 
com o músico austríaco, poucas 
décadas antes. Os tempos também 

eram outros.
Quando Felix Mendelssohn tinha 

apenas dois anos de idade, em 1811, 
ocorreu a anexação da cidade de 
Hamburgo pelo Regime Napoleónico. 
A família viu-se então forçada a mudar 
para Berlim. A Prússia mantivera-se 
neutra nos conflitos entre as tropas 
francesas e os outros estados europeus. 
Mas em 1806 vários principados 
germânicos foram ocupados, e a 
confiscação dos portos tornou-se 
estratégica para controlar as transações 
comerciais a norte do continente. 
Hamburgo perdeu assim o estatuto de 
independência, comprometendo a 
atividade financeira dos Mendelssohn 
que, no entanto, mantinham parte 
importante do negócio em Berlim e 
não perderam a fortuna. Ali chegados, 
só mais tarde se instalaram no palacete 
da Leipziger Straße. Antes disso, 
viveram numa residência localizada 
próximo do atual Hackescher Markt, a 
qual, apesar de tudo, tinha uma sala 
com cerca de 60 M2 que permitia 
realizar verdadeiras tertúlias culturais. 
Aí recebiam personalidades ilustres, 
tais como o filósofo G. W. F. Hegel. 
Esses encontros realizavam-se aos 
domingos, duas vezes por mês, e eram 
oportunidade para a criança prodígio 

tocar piano em público e apresentar as 
suas composições. Eram o contexto 
ideal para estimular um talento precoce 
e desenvolver as suas capacidades.

Mendelssohn começara a aprender 
piano com sua mãe. Prosseguiu depois 
os estudos musicais com dois grandes 
pedagogos: o pianista Ludwig Berger e 
o compositor Carl Friedrich Zelter. 
Aos dez anos de idade, Mendelssohn 
traduzia os clássicos da literatura e 
começava a compor obras musicais de 
assinalável envergadura. Em seu favor, 
tinha à disposição uma pequena 
orquestra formada por familiares e 
amigos, entre os quais músicos da 
Orquestra da Corte. Compôs largas 
dezenas de obras para os mais 
diferentes formatos. Durante muito 
tempo esses trabalhos foram 
relativamente menosprezados, 
entendidos como meros exercícios de 
formação. Felizmente, tal preconceito 
alterou-se desde há meio século, 
quando surgiram novas edições. As já 
célebres doze sinfonias para cordas são 
disso bom exemplo. Não espanta que, 
já então, ninguém questionasse que 
aquela criança iria seguir a carreira de 
músico, pela mais genuína vocação.
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À MANEIRA DOS ANTIGOS

Quando se fala da relação de 
Mendelssohn com a chamada 
«música antiga», é comum lembrar o 
seu contributo para o revivalismo da 
música de J. S. Bach, e em particular 
o episódio da «estreia moderna» da 
Paixão Segundo São Mateus que em 
1829 se ouviu parcialmente tocada 
em Berlim. É bom lembrar, todavia, 
a importância que, nesse contexto, 
teve o seu professor Carl Friedrich 
Zelter, quem durante sete anos o 
formou com base na tradição 
musical do século anterior. As 
sinfonias para cordas do jovem 
Mendelssohn ecoam influências 
desse passado.

Discípulo das lições de piano de 
Ludwig Berger (1777-1839), aos nove 
anos de idade Mendelssohn tocava em 
público. Pouco tempo depois, em 
1819, iniciou a aprendizagem da 
composição musical com Carl 
Friedrich Zelter (1758–1832). Zelter 
tinha estudado com os compositores 
berlinenses contemporâneos de C. P. 
E. Bach, J. Kirnberger e C. F. C. Fasch 
(1736–1800), e foi fundador da 
Academia de Canto de Berlim, onde se 
interpretava a música J. S. Bach. Para 
lá de compositor, Zelter era um 
eminente pedagogo. Valorizava tanto 
as metodologias de ensino daquele 
passado que as instituiu em várias 
escolas de música que instaurou com o 
patrocínio régio. Estava, portanto, 
conotado como a «escola antiga», 
numa altura em que a consciência 
histórica não era cultivada como nos 
nossos dias.

Compreende-se assim o respeito 
que Mendelssohn tinha pela música de 
compositores antepassados, em 
particular de Händel, J. S. Bach, 
Haydn, Mozart, Hummel e C. P. E. 
Bach, cujas partituras Zelter encorajou 
a estudar. Começou por fazer 
exercícios de baixo contínuo, depois a 
escrever corais a quatro vozes, 
contraponto e fugas. Teve, portanto, 
uma formação extremamente sólida, o 
que trespassa nas suas primeiras 
sinfonias para cordas, as quais a 
própria mãe descreveu numa carta 
como sendo compostas «à maneira dos 

compositores antigos». Com efeito, a 
atmosfera que rodeava Mendelssohn 
nesses primeiros anos era bastante 
conservadora. O estilo heróico de 
Beethoven ou o romantismo 
exacerbado de Carl Maria von Weber 
não faziam parte dos modelos que se 
propunha seguir.

As doze sinfonias para cordas foram 
compostas num período de tempo 
aproximado a dois anos. As primeiras 
sete em 1821. A oitava em novembro 
do ano seguinte. As restantes entre 
março e setembro de 1823. Muito 
além de estudos académicos, 
demonstram uma vontade imensa de 
dominar os processos de escrita para 
cordas. Por demais as primeiras cinco, 
que revelam uma enorme preocupação 
em respeitar o formalismo clássico, 
mas sem nunca comprometer a 
procura de um estilo pessoal. No 
conjunto, surpreendem pela 
diversidade estilística. Os contrastes 
dinâmicos, e a ênfase da afetação 
expressiva denota uma semelhança 
interessante com as sinfonias de C. P. 
E. Bach. Desde logo, na primeira de 
todas elas. Muito embora se aproprie 
de técnicas emprestadas de Haydn e de 
Mozart, permite reconhecer inúmeras 

características desse estilo (ainda) 
barroco, com uma orquestração que 
explora o confronto entre os diferentes 
naipes, contrastes dinâmicos 
acentuados e passagens 
contrapontísticas de elaboração 
complexa. Sobre uma linha de baixo 
preponderante e omnipresente, está 
repleta de mudanças abruptas nas 
figurações rítmicas e na gestão das 
intensidades. De modo característico, 
destaca-se igualmente a comoção 
melódica do andamento lento.

Esta apropriação do estilo de C. P. 
E. Bach estende-se também à Sinfonia 
N.º 6, desde logo nos uníssonos 
iniciais. Escrita no outono de 1821, é 
sobretudo nesta obra que se começa a 
vislumbrar uma identidade criativa 
singular, sobretudo no último 
andamento. Ainda assim, também 
aqui é notória nalguns momentos a 
influência do estilo fugado do pai 
Bach. Mas a diversidade estilística 
impera, também pelas texturas 
cristalinas que lembram a música de 
Mozart. Pelo meio, no segundo 
andamento, deparamo-nos com o 
contributo da sobriedade de Haydn, 
no Minueto, em alternância com a 
textura coral que sobressai nos Trios.
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UM CONCERTO
DE «BOAS VINDAS»

Durante quase três décadas, Joseph 
Haydn liderou a excelente orquestra 
privada da família Eszterházy.  
Os primeiros anos foram marcados 
por um forte investimento na escrita 
concertante, pensada para os 
instrumentistas recém-chegados. 
Compôs assim vários concertos, 
alguns dos quais para trompa.  
O objetivo era dar a oportunidade 
aos novos músicos para mostrar ao 
príncipe todas as suas capacidades e  
competências. No caso do Hob. 
VIId:3, tratar-se-ia de Joseph 
Leutgeb, o mesmo músico para 
quem Mozart escreveu os seus 
quatro concertos para trompa.

Na segunda metade do século 
XVIII, o Concerto, enquanto género 
musical, representava para os 
compositores a oportunidade de 
evidenciar e explorar as características 
técnicas e expressivas de um 
instrumento, ou as capacidades de um 
determinado instrumentista. Tratava-se, 
portanto, de uma demonstração de 
competências. Frequentemente, eram 
os próprios compositores que se 
apresentavam como solistas, de 
maneira a evidenciar diante do público 
e dos patronos a própria condição de 

virtuoso. Entre os casos mais célebres 
daquele tempo, contam-se os de Luigi 
Boccherini (1743-1805; violoncelista) e 
de Giovanni Battista Viotti (1755-1824; 
violinista), para lá, naturalmente, dos 
pianistas Wolfgang Amadeus Mozart e 
Ludwig van Beethoven. Não era, 
todavia, o caso de Joseph Haydn. 
Muito embora se tenha distinguido 
enquanto músico desde tenra idade, 
por intermédio da sua belíssima voz, e 
de também saber tocar cravo e violino, 
não era um intérprete de nível 
profissional. No seu caso, tinha como 
instrumento a orquestra, por sinal, um 
recurso dispendioso de que poucos 
dispunham. O privilégio era tanto 
maior quanto a extraordinária 
qualidade que tinham os músicos que 
acompanhavam a família Eszterházy 
entre os palácios de Fertöd e de Viena. 
Era sua competência cuidar de todos 
os aspetos que envolvem o 
desempenho de uma orquestra, desde 
a seleção dos músicos até à música que 
era tocada.

Em 1762, o príncipe Nikolaus 
ascendeu ao trono. Em consequência 
disso, houve então a oportunidade de 
contratar alguns dos melhores 
músicos que trabalhavam em Viena. 
Foi o caso do trompista Joseph 
Leutgeb (1732-1811). Muito embora 
tenha permanecido escassos meses ao 
serviço da corte, foi tempo suficiente 

para dar origem a um concerto cuja 
exigência técnica só estaria ao alcance 
dos melhores intérpretes, tendo em 
consideração que naquele época ainda 
não havia sido introduzido o sistema 
de válvulas que tanto facilita a 
obtenção de algumas notas naquele 
instrumento. Só os trompistas mais 
capacitados conseguiam dominar a 
sofisticação técnica que permitia 
explorar toda a tessitura do 
instrumento, desde os graves até aos 
agudos, e fazer soar uma escala 
cromática numa trompa natural com 
os simples recursos do controlo da 
embocadura e do posicionamento da 
mão dentro da campânula.

Haydn terá escrito cerca de uma 
dúzia de concertos para instrumentos 
de sopro. Dois deles são concertos para 
trompa e aparecem referenciados num 
catálogo do próprio compositor, muito 
embora se tenham perdido. 
Curiosamente, este que agora tem o 
número de catálogo Hob.VIId:3 não 
aparece aí indicado. Mas a partitura 
que nos chegou é um manuscrito 
autógrafo, pelo que não levanta 
dúvidas a atribuição da autoria. Há 
ainda um quarto que aparece listado 
como Hob.VIId:4, mas que poderá ter 
sido composto por seu irmão, Michael 
Haydn, ou por outro compositor.
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DIVERTIMENTOS
DE SALZBURGO

Wolfgang Amadeus Mozart contava 
apenas dezasseis anos quando 
completou os divertimentos que se 
conhecem hoje pelo nome de 
Sinfonias de Salzburgo. De humor 
certeiro, vocacionadas para 
circunstâncias de entretenimento 
informais, destaca-se entre elas  
o KV 136, por se ter tornado uma 
das páginas mais célebres de todo o 
repertório clássico.

Os números do Catálogo Köchel 
(KV) 136, 137 e 138 também são 
conhecidos como Sinfonias, Quartetos 
ou Divertimentos de Salzburgo. Em 
boa verdade, e apesar da palavra 
«Divertimento» se poder ler no 
manuscrito das partituras, não é 
seguro que tenha sido inscrita pelo 
compositor. Alegam os especialistas na 
matéria que, se assim fosse, certamente 
lhe acrescentaria dois Minuetos em 
cada umas das peças. Assim, o mais 

certo é que se tratasse de uma sinfonia, 
neste caso para as cordas da orquestra. 
Apesar disto, a música não deixa de 
evidenciar um caráter ligeiro e bem 
humorado, o que era particularmente 
característico de um Divertimento da 
segunda metade do século XVIII, 
sempre apropriado para o 
entretenimento e para o convívio 
informal. Originalmente, eram peças 
instrumentais pensadas para serem 
tocadas em situações sociais privadas. 
Derivavam de géneros como a 
serenata, o noturno e a partita. 
Tinham como propósito, 
precisamente, entreter as pessoas, quer 
aqueles que assistiam quer os que 
tocavam. Por esta razão, eram 
frequentemente interpretados por 
músicos amadores, embora também 
por profissionais. Esta informalidade 
conduziu a que a designação fosse 
sendo aplicada a peças de música com 
características muito diversas. Os 
editores tinham a liberdade de chamar 
Divertimento a uma Sonata ou a uma 
Sinfonia, a fim de melhor colocar a 

partitura no mercado; e foram muitos 
os compositores que ao longo dos 
tempos escreveram obras de grande 
complexidade e ambição artística, 
intitulando-as dessa mesma forma.

Os Divertimentos de Salzburgo 
foram, efetivamente, compostos 
naquela cidade austríaca no início de 
1772, poucas semanas após o regresso 
de uma viagem que o músico fez a Itália 
na companhia do pai. Dividem-se 
todos eles em três andamentos, no 
formato de uma sinfonia italiana 
(rápido-lento-rápido). Em particular, o 
KV 136 é um exemplo típico do estilo 
clássico vienense, onde coexistem a 
elegância melódica, o rigor formal, a 
sobriedade harmónica, passagens 
virtuosísticas e momentos que evocam 
o dramatismo operático. Envolto de 
uma grande «generosidade» melódica, 
alterna ambientes dramáticos e 
dolentes com momentos de maior 
exaltação e ritmos dançáveis.

TEXTO DE RUI CAMPOS LEITÃO
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DANIEL CANAS
TROMPA

Nascido a 17 de dezembro de 1994, 
em Oliveira do Bairro (Aveiro), iniciou 
os seus estudos musicais na Banda 
Filarmónica da Mamarrosa, 
prosseguindo mais tarde na Escola 
d’Artes da Bairrada, onde conclui o 5.º 
Grau do conservatório, tendo como 
docentes Ricardo Matosinhos e Nuno 
Lima. Posteriormente, ingressou na 
Escola Profissional de Música de 
Espinho, na classe dos professores  
J. Bernardo Silva, Dário Ribeiro, 
Nuno Costa e Fiammetta Facchini. 
Em 2010 ganhou o 1.º Lugar no 
concurso ibérico “Terras de la Salette”, 
na Categoria Juvenil. Ao longo da sua 
formação, participou em masterclasses 
orientadas por Hermann Baumann, 
Ab Koster, Nury Guarnaschelli, 

Hélder Vales, Sören Hermansson, Abel 
Pereira, Jonathan Luxton, David 
Johnson, Jeffrey Nelsen, Arkady 
Shilkloper e Froydis Ree Wekre, entre 
outros.

Trabalhou com vários maestros, 
entre os quais Yan Van der Roost, Alex 
Schillings, Lorenzo Della Fonte, José 
Rafael Pascoal Vilaplana, Pedro Neves, 
Sérgio Alapont, Martin Lutz, Luís 
Carvalho, António Saiote, Christoph 
König, Ernest Shell, Olari Elts, John 
Storgårds, Osvaldo Ferreira, Baldur 
Brönnimann, Pedro Amaral, Jonas 
Alber, Marco Parissoto, Donato 
Cabrera, Enrique Bátiz, Case Scaglione, 
Valentín Uryupin, Jesús Medina e 
Sascha Goetzel, entre outros. Em 
música de câmara, é membro 
fundador do grupo Oporto Horn 
Quartet, vencedor da primeira edição 
do concurso “Trompas Lusas”, e do 

Clas5ic Wind Quintet, com quem 
participou no programa Euroclassical e 
Festival Harmos, atuando em 
prestigiados locais no norte do país, 
como a Casa da Música e o Teatro 
Helena Sá e Costa. Colaborou com a 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da 
Música, a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, a Orquestra Clássica de 
Espinho, a Orquestra Clássica do 
Centro, a Orquestra Sinfónica da 
ESMAE, a Orquestra Filarmonia das 
Beiras, a Banda Sinfónica Portuguesa, 
a Orquestra Filarmónica Portuguesa e 
a Philharmonisches Kammerorchester 
Berlin. Desempenhou o lugar de 
CoPrincipal na Orquestra Filarmónica 
de Jalisco-México na temporada 
2018/19, tendo realizado vários 
concertos por toda a América e 
Europa. Atualmente, é Solista A e 
Chefe de Naipe na Orquestra 
Metropolitana de Lisboa.

Participou em várias digressões, 
tendo o privilégio de tocar em salas 
como a Philharmonie Essen, a 
Konzerthaus Berlin, a Gasteig 
Munich, a Konzerthaus Viena, a San 
Francisco Symphony, a Gewandhaus 
Leipzig, o Auditório Nacional de 
Música-Madrid e a Berliner 
Philharmonie. Gravou para as estações 
RTP, RDP, Antena2, RTVE, C7 
Jalisco e PSB America, ao lado de 
grandes nomes do panorama musical 
internacional, entre os quais Plácido 
Domingo, Pacho Flores, Ester Yoo e 
Carlos Prieto, ou, numa vertente 
menos erudita, os Azeitonas, Rita 
Redshoes e João Gil.

Ao nível da trompa natural, foi 
membro fundador da orquestra 
barroca Musicum Portucalense, sob a 
direção do professor Hugues 
Kesteman. Participou também na 
reabertura oficial do Teatro Rivoli, 
atuando com a Companhia Nacional 
de Bailado, dirigida pelo maestro 
Massimo Mazzeo. É licenciado pela 
ESMAE (Escola Superior de Música e 
Artes do Espectáculo - Porto), na 
classe dos professores Bohdan Sebestik, 
Hugo Carneiro, Ricardo Matosinhos, 
Hélder Vales, Nuno Vaz e Abel Pereira. 
Frequenta, atualmente, o último ano 
do curso mestrado em Performance, 
na ESMAE.
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JOSÉ PEREIRA
VIOLINO E DIREÇÃO MUSICAL

Iniciou os estudos musicais na 
Banda Musical Lanhelense. Mais 
tarde, estudou na Escola Profissional 
de Música de Viana do Castelo, com 
Armando Gonzalez, e na Academia 
Nacional Superior de Orquestra, com 
Aníbal Lima. Frequentou masterclasses 
com Serguei Arantounian, Nicolas 
Chumashenco, Anotoli Swarzburg, 
Evélio Teles, Aníbal Lima, Gerardo 
Ribeiro, Lee-Chin Siow, Ilian 
Gronniz, Serguei Kravechenco, Vadim 
Répin e Thomas Brandies, entre 

outros. Em 2003 e 2004 recebeu, 
respetivamente, o 2.º Prémio  
e o 1.º Prémio em Violino - Nível 
Superior no Prémio Jovens Músicos da 
RDP - Antena 2.

Já trabalhou com os maestros Peter 
Rundel, Emilio Pomárico, Brad 
Lubman, Paul Hillier, Michael 
Sanderling, Olari Elts, Joseph 
Swensen, Stefan Asbury e Peter 
Eötvös, entre outros. Tocou com 
orquestras como a Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música, a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, a Orquestra 
Gulbenkian, a Orquestra Académica 
Metropolitana, a Orquestra Pedro 

Álvares Cabral e a OrquestrUtópica, 
entre outras. É membro fundador do 
Ensemble Contrapunctus e do Webern 
Trio, e apresenta-se regularmente com 
o Sond’Art Electric Ensemble, o 
Ensemble Darcos e o Musik Fabrik de 
Colónia. Em 2014 tocou a solo com a 
Orquestra de Sopros do Departamento 
de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro e com a 
Orquestra Clássica de Espinho.

Para lá de já se ter apresentado em 
todas as principais salas de concerto 
nacionais, e de integrar regularmente a 
programação dos principais festivais de 
música portugueses, também atuou 
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em Valência, Roterdão, Huddersfield, 
Barcelona, Estrasburgo, Paris, Orleães, 
Bourges, Reims, Antuérpia, Madrid, 
Budapeste, Norrköping, Viena, 
Witten, Berlim, Amesterdão, Colónia, 
Zurique, Luxemburgo e Bruxelas. Em 
2011, com o Remix Ensemble, 
apresentou-se no Wiener Festwochen 
(Viena), no Festival Agora (IRCAM – 
Paris) e, em 2012, no Festival Música 
de Estrasburgo e na Filarmónica de 
Berlim. É também com o Remix 
Ensemble que tem vários discos 
editados, com obras de Pauset, 
Azguime, Côrte-Real, Peixinho, 
Dillon, Jorgensen, Staud, Nunes, 
Bernhard Lang, Pinho Vargas, 
Wolfgang Mitterer, Karin Rehnqvist, 
Pascal Dusapin e Luca Francesconi, 
sendo que o disco dedicado a Dusapin 
mereceu destaque na revista 
Gramophone, sendo incluído na lista 
da Escolha dos Críticos de 2013.

Entre os principais projetos mais 
recentes, destaca-se a participação a 
solo com a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa, a participação como 
Concertino Convidado na Orquestra 
Basel Sinfonietta, a estreia mundial da 
ópera Giordano Bruno de Francesco 
Filidei pelo Remix Ensemble Casa da 
Música, no Porto e em Estrasburgo, e 
também a estreia mundial de  
RI-TRATTO para violino solo, do 
compositor Heinz Holliger.

Atualmente, José Pereira é membro 
do Remix Ensemble Casa da Música, 
2.º Concertino na Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e professor de 
Violino na Academia Nacional 
Superior de Orquestra.

ORQUESTRA 
METROPOLITANA
DE LISBOA

Fundada em 1992, a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa é um 
agrupamento de referência no 
panorama musical português e, em 
particular, no contexto cultural da 
cidade de Lisboa e da sua área 
envolvente.

Composta por 37 músicos 
permanentes, numa configuração 
instrumental “clássica”, a sua formação 
de base é regularmente modulada e 
alargada, permitindo à Orquestra 

Metropolitana de Lisboa uma 
abordagem sistemática de praticamente 
todo o repertório orquestral, de finais 
do século XVII à contemporaneidade.

Desde o outono de 2013, as 
Temporadas de Música da 
Metropolitana organizam-se numa 
tripla ancoragem em três salas 
principais, três zonas da cidade de 
Lisboa e três eixos de programação. No 
Museu Nacional de Arte Antiga, às 
Janelas Verdes, tem lugar a Temporada 
Barroca da Metropolitana, assente 
numa abordagem historicamente 
informada do repertório barroco. No 
Teatro Thalia, às Laranjeiras, tem lugar 
a Temporada Clássica, centrada na 
formação instrumental de base da 
Orquestra. No Centro Cultural de 
Belém tem lugar a Temporada 
Sinfónica, na qual a Orquestra se 
apresenta em formação alargada, 
abordando páginas de mais ampla 
configuração orquestral.

Nestas últimas, em particular, 
juntam-se à Orquestra Metropolitana 
de Lisboa alunos dos estágios mais 
avançados da Academia Nacional 
Superior de Orquestra, sublinhando a 
dimensão pedagógica que, lado a lado 
com a missão artística, marca o 
ambicioso projeto da AMEC / 
Metropolitana – Uma Orquestra e Três 
Escolas. Num círculo virtuoso entre 
pedagogia e arte, muitos músicos da 
Orquestra são simultaneamente 
professores da Academia, estimulando 
um progressivo envolvimento dos 
alunos na programação e uma passagem 
gradual entre a formação e o 
desempenho profissional. Dos atuais 
membros permanentes da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, todos eles 
selecionados através de concursos 
internacionais, um terço é constituído 
por músicos formados nas escolas da 
AMEC / Metropolitana, o que confere 
à Orquestra uma consistência técnica 
de particular coerência.

À programação orquestral acresce a 
dos Solistas da Metropolitana, para a 
qual a orquestra se desdobra numa 
miríade de agrupamentos de câmara, 
de configurações múltiplas e em 
geometrias variáveis, atuando em 
dezenas de palcos, levando a melhor 
música de câmara não apenas a 
inúmeros espaços de Lisboa e 

municípios associados, mas também 
aos quatro cantos do país, cumprindo 
uma missão ímpar de descentralização 
da cultura musical.

Ao longo da sua história, a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa 
realizou diversas digressões 
internacionais, da Europa ao Extremo 
Oriente, destacando-se desde 2018 
atuações regulares em Espanha no 
quadro da parceria entre a AMEC / 
Metropolitana e o Coro e Orquestra 
da Rádio e Televisão Espanhola 
(RTVE).

De entre as inúmeras gravações 
realizadas pela Orquestra 
Metropolitana de Lisboa destacam-se, 
nos últimos anos, edições 
monográficas – como a dedicada à 
música de câmara de Fernando Lopes 
Graça (edição conjunta da AMEC / 
Metropolitana e da Sociedade 
Portuguesa de Autores) – e edições que 
colocam lado a lado obras orquestrais 
portuguesas e páginas de referência do 
repertório sinfónico internacional – 
Beethoven, Brahms, Dvořák, Bartók e 
Prokofiev, entre outros.

De entre os artistas que colaboram 
com a Orquestra Metropolitana de 
Lisboa destacam-se maestros como 
Pablo Heras-Casado, Kristjan Järvi, 
Eivind Gullberg Jensen, Michael Zilm, 
Emilio Pomàrico, Christopher 
Hogwood, Theodor Guschlbauer, 
Enrico Onofri, Nicholas Kraemer, 
Leonardo García Alarcón, Alfredo 
Bernardini, Hans-Christoph 
Rademann, Beat Furrer, Magnus 
Lindberg, Joana Carneiro, Pedro 
Amaral, Pedro Neves, e solistas como 
Monserrat Caballé, Kiri Te Kanawa, 
José Carreras, Felicity Lott, Elisabete 
Matos, Leon Fleisher, Maria João 
Pires, Artur Pizarro, Sequeira Costa, 
António Rosado, Jorge Moyano, Filipe  
Pinto-Ribeiro, Marcos Magalhães, 
Aapo Häkkinen, Natalia Gutman, 
Adrian Brendel, Sayaka Shoji, Gerardo 
Ribeiro, Corey Cerovsek, Anabela 
Chaves, António Menezes, Sol 
Gabetta, Michel Portal, Marlis 
Petersen, Dietrich Henschel e Mark 
Padmore, entre muitos outros.

Nomeado em 2013, Pedro Amaral 
desempenha a dupla função de Diretor 
Artístico e Maestro Titular da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa.



OBOÉS
SALLY DEAN
FILIPE FREITAS 1

1.ºS VIOLINOS
JOSÉ PEREIRA 
JOANA DIAS
ALEXÊI TOLPYGO
DIANA TZONKOVA

2.ºS VIOLINOS
JOSÉ TEIXEIRA
NONNA MANICHEVA 
ANZHELA AKOPYAN

VIOLAS
BARBARA FRIEDHOFF 1

VALENTIN PETROV

VIOLONCELOS
NUNO ABREU
JIAN HONG

CONTRABAIXO
ERCOLE DE CONCA

1 - Convidado
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TEMPORADA
2020 | 2021

FUNDADORES PATROCINADOR
PRINCIPAL

PATROCINADORES
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SEXTA 13 NOVEMBRO - 21H00 TEATRO THALIA
     SÁBADO 14 NOVEMBRO - 21H30 TEATRO JOSÉ LÚCIO DA SILVA, LEIRIA
 

ORQUESTRA
METROPOLITANA
             DE LISBOA

BEETHOVEN
CONCERTO

IMPERADOR
DOMINGO 15 NOVEMBRO - 16H00 ACADEMIA ALMADENSE

Jill Lawson Piano
Pedro Amaral Maestro

Ludwig van Beethoven

Concerto para Piano e Orquestra N.º 5, Op. 73, Imperador
Sinfonia N.º 2, Op. 36



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

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

DIRETOR EXECUTIVO Miguel Honrado
DIRETOR ARTÍSTICO Pedro Amaral
DIRETOR PEDAGÓGICO Yan Mikirtumov

CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E ENSINO SUPERIOR

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  |  Fundação Oriente  |  Academia das Ciências

PATROCINADORES

PARCEIRO DO PROGRAMA “MÚSICA E CIÊNCIA”

PATROCINADOR PRINCIPAL

Este concerto pode ser filmado e/ou fotografado pela organização. Caso não autorize o registo da sua imagem contacte o Relações Públicas da Metropolitana no local.

PRÓXIMO CONCERTO
SINFONIA DO DESTINO
SÁBADO 31 OUTUBRO - 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

BILHETES À VENDA Preçário: 10€ a 23€
Na Ticketline e locais habituais / Reservas / Info: Ligue 1820 (24 horas) 
Na bilheteira do CCB / Todos os dias - 11h00 > 20h00


