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SINFONIA
DO DESTINO

Felix Mendelssohn
Concerto para Violino e Orquestra, em Mi Menor, Op. 64

    Ludwig van Beethoven
Sinfonia N.º 5, em Dó Menor, Op. 67

Ana Pereira Violino
Pedro Neves Maestro



SINFONIA
DO DESTINO
Felix Mendelssohn (1809-1847)

Concerto para Violino e Orquestra, em Mi Menor, Op. 64 (1838-1844)
(duração aproximada: 29 min.)

I. Allegro molto appassionato -
II. Andante -
III. Allegretto non troppo - Allegro molto vivace

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Sinfonia N.º 5, em Dó Menor, Op. 67 (1804-1808)
(duração aproximada: 35 min.)

I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Scherzo: Allegro
IV. Allegro

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.

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.



RÁPIDO, COM MUITA PAIXÃO

Allegro molto appassionato (rápido, 
com muita paixão) – assim começa 
este que é um dos mais célebres 
concertos para violino e orquestra de 
toda a História da Música. O Op. 64 
de Felix Mendelssohn é uma obra 
que surpreende de princípio ao fim, 
desde logo quando, no início, o 
solista se sobrepõe à orquestra 
entoando uma melodia que 
inquietou o compositor durante 
mais de meia década, essa mesma 
que hoje todos reconhecemos de 
imediato.

O Concerto para Violino e 
Orquestra em Mi Menor não é 
somente um dos concertos românticos 
mais apreciados de sempre. Para lá de 
ser a mais célebre das onze 
composições para solista e orquestra 
que Mendelssohn compôs ao longo da 
vida, foi a sua derradeira obra 
orquestral e, sobretudo, uma das obras 
mais inovadoras que assinou, em 
virtude de romper com várias 
convenções estabelecidas. Em meados 
do século XIX, e apesar da profunda 

evolução estilística que aconteceu nas 
décadas anteriores, mantinham-se 
invioláveis alguns procedimentos 
herdados do período barroco. 
Divididos em três partes, os concertos 
alternavam no primeiro andamento as 
intervenções da orquestra e do solista. 
Na exposição introdutória dos temas 
melódicos, a orquestra tendia a 
estender-se no tempo, protelando cada 
vez mais a entrada do solista. 
Mendelssohn resolveu evitar esse 
«impasse». O solista participa na 
exposição introdutória, lado a lado 
com a orquestra – sem cerimónias, 
portanto.

O planeamento genérico da 
partitura foi desenhado em 1838, 
quando surgiu a ideia desse tal início 
que não deixava o músico «em paz». 
No ano anterior, quando contava 
somente 27 anos de idade, fundara o 
Conservatório de Leipzig. Convidou 
então para a posição de concertino da 
orquestra um dos melhores violinistas 
do seu tempo, Ferdinand David 
(1810–1873), quem já conhecera na 
década anterior por ocasião de um 
encontro em Berlim. O concerto foi 
pensado precisamente para este músico 

percursor de Joseph Joachim, de quem 
foi professor. David colaborou 
ativamente na composição da obra, 
designadamente no aconselhamento 
sobre questões técnicas relacionadas 
com a parte do solista. O projeto só 
viria a ser concluído seis anos mais 
tarde, em setembro de 1844, e 
estreado em março do ano seguinte.

Àquele início surpreendente, 
seguem-se pouco mais de dez minutos 
de música (o primeiro andamento) 
marcados por um aceso confronto 
entre as duas partes, ou não se tratasse 
de um verdadeiro «concerto». 
Mendelssohn evitou deliberadamente 
a mera exibição virtuosística do solista, 
o que relegaria a parte orquestral para 
um papel eminentemente decorativo. 
Ainda assim, não deixou de introduzir 
uma outra inovação. Seria expectável a 
inclusão de uma cadenza no final dos 
andamentos. A cadenza é uma secção 
da partitura em que a orquestra se 
silencia para dar oportunidade ao 
solista para brilhar. Porém, esse 
momento é antecipado, surgindo bem 
no coração do primeiro andamento, 
logo após a secção de desenvolvimento 
– antes da reexposição, portanto.

Os três andamentos prosseguem 
com uma forte relação temática e, 
sobretudo, tocados sem interrupções. 
Seria esta uma terceira novidade que 
procurava responder ao embaraço que 
por vezes se sente quando a plateia 
bate palmas entre os andamentos. A 
fim de o evitar, Mendelssohn 
interligou os andamentos e eliminou 
quaisquer vestígios de pausa. O som 
do fagote que «enlaça» os dois 
primeiros andamentos é 
particularmente elucidativo desse 
propósito. A música desenvolve-se 
sempre com naturalidade, sem 
mudanças de página abruptas. O 
segundo andamento é dominado pela 
melodia do solista, fazendo ouvir uma 
canção com forte pendor dramático. 
Para terminar, no último andamento 
ouve-se outra melodia que todos 
reconhecerão, desta vez com um 
caráter bastante mais animado, sobre 
ritmos dançáveis. Também aqui, 
Mendelssohn logra conciliar na 
perfeição o virtuosismo técnico com a 
integridade da obra artística.
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SINFONIA DO DESTINO

A Quinta Sinfonia de Beethoven é um 
verdadeiro monumento do imaginário 
coletivo do Ocidente. Serve a 
representação de uma consciência 
individual determinada a enfrentar 
todas as adversidades a fim de alcançar 
ideais próprios. Para lá da dimensão 
puramente estética, desafia-nos em 
cada instante para formular 
considerações de teor psicológico e 
filosófico, caminhos que se 
emaranham nas teias da subjetividade, 
mas que são poderosamente 
tentadores. Propõe-nos uma viagem 
interior por uma experiência que se 
pretende universal, projetando-se na 
existência de cada um de nós, de 
toda a Humanidade. Chamam-lhe 
«Sinfonia do Destino».

Numa das primeiras biografias de 
Ludwig van Beethoven, da autoria de 
Anton Schindler, lê-se que o 
compositor terá certo dia afirmado 
que, na vida, temos de lutar contra o 
destino quando este bate à porta, tal 
como acontece no início da Quinta 
Sinfonia. A veracidade deste 
testemunho não é comprovável, mas a 
narrativa popularizou-se de tal maneira 
que é comum ver-lhe associado o 
epíteto de «Sinfonia do Destino». 
Acende-se assim uma das mais 
impressionantes ambiguidades do 
legado musical de Beethoven: tanto se 
limita a uma dimensão puramente 
musical, imersa nas qualidades 
dinâmicas e formais da partitura, 
como sugere interpretações livres de 
alcance simbólico. Se dermos 
seguimento a esta maneira de escutar, 
confrontamo-nos com uma ideia de 
herói que, ao contrário da tragédia 
grega, em que as dificuldades eram 
superadas graças à intervenção divina, 
depende agora do seu sacrifício e da 
sua vontade. Ele próprio é responsável 
pela condução dos acontecimentos. 
Talvez, por isso, fosse mais justo 
chamar a esta obra «Sinfonia da 
Superação».

Desde o início, o ímpeto ameaçador 
do motivo principal faz-se 
acompanhar de outro com caráter 
mais ligeiro e otimista, numa pretensa 
dialética entre a luz e as trevas. 

Anuncia-se o conflito dramático, os 
contrastes expressivos, a mútua 
influência dos opostos. Sem 
cerimónias, rompe o silêncio com um 
motivo nuclear em torno do qual tudo 
se desenrola numa orgânica coerente 
que se transforma ao longo do tempo, 
como que revelando diferentes facetas 
do herói. O primeiro andamento pode 
assim expressar a predisposição para 
lutar, para enfrentar desafios e 
frustrações, reúne forças para encarar o 
futuro com confiança.

O segundo andamento é um 
momento de ponderação e de assunção 
de compromisso. Destacam-se desde 
logo dois temas melódicos. O primeiro 
apresenta um pendor reflexivo e 
intimista. O segundo é majestoso e 
enaltece o estado anímico. A técnica 
de variações sucessivas sobre um tema 
revela-se estruturante, sempre 
alternada com a imponência grave do 
segundo tema. Desenha-se assim um 
percurso reflexivo, pontuado por 
hesitações. Mas tudo culmina em tom 
afirmativo, pleno de propósito e 
convicção.

No terceiro andamento a vontade 
surge como agente de mudança. É 
quando tudo acontece. São três 

episódios de transformação do motivo 
germinal que apontam a um estado 
hesitante, apreensivo e, por fim, com 
decisão. Pelo meio, surge uma secção 
introduzida pelas cordas graves cuja 
frivolidade, por entre fugas e padrões 
rítmicos dançáveis, parece evocar um 
ambiente de convivialidade, como que 
projetando a dimensão humana do 
herói. Por fim, um impassível 
crescendo desemboca no episódio 
triunfal, o último andamento. É a 
consumação da vitória, tempo de 
celebrar – não o destino, mas a sua 
superação. Afinal, o Homem pode 
controlar e influir sobre a sua própria 
sorte.

Deambulações à parte, com esta 
sinfonia, Beethoven elevou a música 
ao estatuto da arte que melhor traduz 
os impulsos e as necessidades mais 
profundas da condição humana, 
conferindo-lhe a missão de revelar a 
essência da existência humana. A 
música converte-se assim numa 
linguagem misteriosa, capaz de 
estabelecer um diálogo inefável com as 
emoções e com as ideias. Não é 
bastante o entretenimento. Busca-se o 
sublime, o verdadeiro poder da música 
enquanto forma de arte.
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A QUINTA SINFONIA

Quem não conhece o motivo de 
quatro notas que dá início à Quinta 
Sinfonia de Beethoven? É, pois, 
chegada a hora de ver «o que vem de 
seguida». Ao longo de quatro 
andamentos assiste-se a uma 
obsessiva persistência em torno desse 
tema germinal, derivando noutros 
temas melódicos que nunca se 
afastam definitivamente. Explica-se 
assim a força desta obra.

Estreada em dezembro de 1808, a 
célebre Quinta Sinfonia desenrola-se 
em quatro andamentos. Em cada um 
deles, as ideias musicais sucedem-se, 
emanando múltiplas sugestões em 
função do que se passou antes e 
daquilo que vem de seguida. Por vezes, 
é a memória do que se ouviu minutos 

atrás que empresta oportunidade a 
momentos aparentemente inusitados. 
Noutras, nada aconteceu antes que 
permita algum relacionamento. Cria-se 
assim expectativa, desde logo com as 
quatro notas que dão início a esta 
sinfonia, o mais famoso motivo 
melódico de toda a História da 
Música.

Anuncia-se deste modo uma 
persistência obsessiva em torno de 
uma ideia aparentemente simples. Em 
vez de se repetir, vai derivando nos 
mais variados temas melódicos, que 
todavia nunca se afastam 
definitivamente da origem. No 
segundo andamento surgem duas 
melodias de caráter lírico, sempre 
lembrando «a tal» ideia rítmica; 
primeiro com as violas e os 
violoncelos, depois com as trompas e 
as trompetes. Seguem-se algumas 

variações, aqui e ali evocando o tom 
majestoso que se ouviu no primeiro 
andamento. O terceiro andamento é 
um bem-humorado Scherzo. Lembra o 
tema inicial, primeiro nas trompas, 
depois nas mais variadas combinações 
de instrumentos, mas sempre de forma 
obstinada. Com uma fuga pelo meio, é 
desta forma que se acumula a 
intensidade dramática que garante o 
efeito do último andamento. Após 
alguns momentos de impasse, chega 
assim, sem interrupção, a proclamação 
gloriosa, o momento triunfante. 
Ostentam-se cadências e acordes que 
não teriam sentido se não nos 
lembrássemos do primeiro tema do 
segundo andamento e, sobretudo, do 
tal motivo original, esse mesmo que se 
escreve com quatro notas só.

TEXTOS DE RUI CAMPOS LEITÃO
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ANA PEREIRA VIOLINO

Natural de Lanhelas (1985), iniciou 
os estudos musicais na banda da sua 
terra natal, ingressando aos doze anos 
na Escola Profissional de Música de 
Viana do Castelo, na Classe de Violino 
do professor José Manuel Fernandéz 
Rosado. Aqui terminou o curso básico 
com a classificação máxima. Começou 
logo nesta fase de aprendizagem a ser 
distinguida em concursos: no Prémio 
Jovens Músicos 2002 obteve o  
3.º Prémio de Violino (Nível Médio) e 
o 3.º Prémio de Música de Câmara 
(Nível Médio). Participou no  
1.º Concurso de Violino Tomás 
Borba, sendo premiada com o 2.º 
prémio. Selecionada para a Academia 
Nacional Superior de Orquestra, 
começou a estudar com o professor 
Aníbal Lima, licenciando-se com a 
classificação máxima no ano de 2007. 
Antes, em 2005, obteve o 2.º Prémio 
no Concurso Jovens Músicos (Nível 
Superior) e, um ano depois, o  
1.º Prémio no mesmo concurso. No 
ano de 2007 venceu a modalidade de 
Música de Câmara (Nível Superior), 
como 1.º violino do Quarteto Artzen, 
grupo do qual é membro fundador. 
Mais recentemente, foi vencedora do 
Prémio Internacional Jovens 
Violinistas 2011 A Herança de 
Paganini.

Fez durante toda a formação 
masterclasses com prestigiados 
violinistas, nomeadamente Serguei 
Arantounian, Anotoli Swarzburg, 
Evélio Teles, Zófia Kuberska-Wóyciska, 
Gerardo Ribeiro, Eugene Gratovich, 
Irina Tseitlin, Michael Tseitlin 

Carmelo de los Santos, Günter Seifert, 
Igor Oistrach e Evegeny Bushkov, 
entre outros. As suas qualidades 
interpretativas levaram-na a ser 
concertino da Orquestra Sinfónica da 
Escola Profissional de Música de Viana 
do Castelo, da Orquestra Académica 
Metropolitana, da Orquestra 
Sinfonietta de Lisboa e da Orquestra 
de Ópera Portuguesa. Foi também 
eleita como concertino para a 
Orquestra Nacional de Jovens 
APROARTE 2002 e para o II Estágio 
da Orquestra Sinfónica Académica 
Metropolitana. 

Tocou em diversas orquestras: 
Sinfonietta do Porto, Sinfonietta de 
Lisboa, APROARTE, Orquestra 
Sinfónica da Escola Profissional de 
Música de Viana do Castelo, 
Orquestra Académica Metropolitana, 
Orquestra de Ópera Portuguesa, 
OrchestrUtopica, Orquestra Sinfónica 
Portuguesa, Remix Ensemble e 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. 

Apresentou-se como solista com a 
Orquestra Gulbenkian, Orquestra 
Académica Metropolitana, Orquestra 
Sinfonietta de Lisboa, Orquestra 
Filarmonia das Beiras, Orquestra do 
Algarve, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa e Joensuun Kaupunginorkesteri 
(Finlândia), em Portugal e no 
estrangeiro. 

Atua regularmente como concertino 
da Orquestra Sinfonietta de Lisboa e é 
membro fundador da camerata de 
cordas Alma Mater. 

Ocupa, desde junho de 2015, o 
lugar de Concertino da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, formação 
que integra desde 2008 (e na qual 
ocupou o cargo de concertino-adjunto 
durante cerca de 7 anos). Faz parte do 
corpo docente das Escolas da 
Metropolitana desde 2009.

PEDRO NEVES MAESTRO

Pedro Neves é Maestro Titular da 
Orquestra Clássica de Espinho, 
professor na Academia Nacional 
Superior de Orquestra e doutorando 
na Universidade de Évora, tendo como 
objeto de estudo as seis Sinfonias de 
Joly Braga Santos. Nasceu em Águeda 
e iniciou o seu percurso musical no 

Conservatório de Aveiro, onde 
estudou violoncelo com Isabel Boiça. 
Foi também aluno de Paulo Gaio 
Lima na Academia Nacional Superior 
de Orquestra e, como bolseiro da 
Fundação Calouste Gulbenkian, 
estudou com Marçal Cervera na Escola 
de Música Juan Pedro Carrero, em 
Barcelona. Foi premiado no concurso 
da Juventude Musical Portuguesa e no 
Prémio Jovens Músicos. Estudou 
direção de orquestra com Jean-Marc 
Burfin, na Academia Nacional 
Superior de Orquestra, e com Emílio 
Pomàrico, em Milão. Em 2006 e 
2008, foi maestro assistente do 
maestro Michael Zilm. Foi Maestro 
Titular da Orquestra do Algarve, 
Maestro Convidado da Orquestra 
Gulbenkian, e é um convidado regular 
das principais orquestras portuguesas. 
Dirigiu também a Orquestra da 
Cidade de Joensuu (Finlândia) e a 
Orquestra Sinfónica de Porto Alegre 
(Brasil). Em 2012 colaborou pela 
primeira vez com a Companhia 
Nacional de Bailado, tendo dirigido A 
Bela Adormecida de Tchaikovsky. No 
domínio da música contemporânea, 
colabora com o Sond’arte Electric 
Ensemble, tendo dirigido estreias de 
obras de compositores portugueses e 
estrangeiros. Com o Grupo de Música 
Contemporânea de Lisboa e com o 
Remix Ensemble – Casa da Música, 
realizou digressões na Coreia do Sul e 
no Japão. É fundador da Camerata 
Alma Mater, que se dedica à 
interpretação do repertório para 
orquestra de cordas.
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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.

FLAUTAS
NUNO INÁCIO
RAQUEL VARELA 2

JANETE SANTOS

OBOÉS
SALLY DEAN
FILIPE FREITAS 1

CLARINETES
NUNO SILVA
JORGE CAMACHO

FAGOTES
LURDES CARNEIRO
SARA MAIA 2

RAFAELA OLIVEIRA

TROMPAS
DANIEL CANAS
JÉRÔME ARNOUF

TROMPETES
SÉRGIO CHARRINHO
JOÃO MOREIRA

TROMBONES
REINALDO GUERREIRO 1

LUÍS OLIVEIRA 2

NUNO HENRIQUES 1

TÍMPANOS
FERNANDO LLOPIS

1.ºS VIOLINOS
JOSÉ PEREIRA concertino
ALEXÊI TOLPYGO
CARLOS DAMAS
DIANA TZONKOVA
JOANA DIAS
ANA FILIPA SERRÃO 1

LÍGIA VAREIRO 1

MARCELO CALDEIRA 1

2.ºS VIOLINOS
ÁGNES SÁROSI
JOSÉ TEIXEIRA
NONNA MANICHEVA 
ANZHELA AKOPYAN
DANIELA RADU
RAQUEL CRAVINO 1

LYZA VALDMAN 1

JOSÉ NASCIMENTO 1

 
VIOLAS
JOANA CIPRIANO   
VALENTIN PETROV   
SÉRGIO SOUSA 1 
ARTUR MOURADIAN 1  
JOANA TAVARES 1 
ANDRÉ ARAÚJO 1

VIOLONCELOS
NUNO ABREU
JIAN HONG
ANA CLÁUDIA SERRÃO
JOÃO MATOS 1

BEATRIZ LOUSAN 2

CONTRABAIXOS
VLADIMIR KOUZNETSOV
ERCOLE DE CONCA
MARGARIDA FERREIRA 1

1 - Convidado
2 - Aluno da ANSO



PRÓXIMO CONCERTO
SCHEHERAZADE
DOMINGO 22 NOVEMBRO - 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

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

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

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
Elísio Summavielle

Vogal
Isabel Cordeiro

Vogal
Delfim Sardo

CONSULTOR EXTERNO
Rui Horta

DIREÇÃO DE ARTES
PERFORMATIVAS

Diretora
Paula Fonseca

Programação
André Cunha Leal
Fernando Luís Sampaio

DIRETORA DE MARKETING
E DESENVOLVIMENTO
Madalena Reis

DIRETOR DE EDIFÍCIOS
E INSTALAÇÕES TÉCNICAS
António Ribeiro

DIRETOR FINANCEIRO
E ADMINISTRATIVO
Francisco Sacadura

DIRETOR DE RECURSOS
HUMANOS
Jorge Carvalheira

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

Apoio Institucional

Parceria Institucional

Parceria Media
para a Temporada 2020/2021


