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SÁBADO 28 NOVEMBRO - 11H00 TEATRO THALIA
 

SOLISTAS DA METROPOLITANA

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
Robert Schumann
Olivier Messiaen



PARA O FIM DO TEMPO
Robert Schumann (1810-1856)

Quinteto com Piano, em Mi Bemol Maior, Op. 44 (1842)
(duração aproximada: 30 min.)

I. Allegro brillante
II. In modo d’una marcia: un poco largamente
III. Scherzo: Molto vivace - Trio I - Trio II - L’istesso tempo
IV. Allegro, ma non troppo

JOSÉ PEREIRA, ANA PEREIRA VIOLINOS  |  JOANA CIPRIANO VIOLA  |  NUNO ABREU VIOLONCELO  |  ANTÓNIO ROSADO PIANO

Olivier Messiaen (1908-1992)
Quatuor pour la fin du temps (1941)
(duração aproximada: 47 min.)

I. Liturgie de cristal
II. Vocalise, pour l’Ange qui annonce la fin du temps
III. Abîme des oiseaux
IV. Intermède
V. Louange à l’Éternité de Jésus
VI. Danse de la fureur, pour les sept trompettes
VII. Fouillis d’arcs-en-ciel, pour l’Ange qui annonce la fin du temps
VIII. Louange à l’Immortalité de Jésus

NUNO SILVA CLARINETE  |  ANA PEREIRA VIOLINO  |  NUNO ABREU VIOLONCELO  |  ANTÓNIO ROSADO PIANO



O PRIMEIRO QUINTETO
COM PIANO

O Quinteto com Piano de 
Schumann data de 1842, ano em 
que o compositor dedicou bastante 
do seu trabalho à música de câmara. 
É geralmente apontado como o seu 
mais importante contributo para o 
repertório camerístico, também 
porque foi a primeira obra 
expressamente escrita para esta 
formação. Assemelha-se, ainda 
assim, em certas passagens, a um 
concerto para piano em que o 
quarteto de cordas toma o lugar da 
orquestra.

Ao juntar o piano e o quarteto de 
cordas, Robert Schumann reuniu no 
seu Op. 44 os dispositivos 
instrumentais que naquele tempo 
ofereciam aos compositores os 
melhores recursos técnicos e 
expressivos, em particular no domínio 
da música de câmara. É de assinalar 
que se trata da primeira composição 
existente para esta formação, a qual 
seria exemplo para figuras como 

Johannes Brahms, Antonín Dvořák, 
Gabriel Fauré ou Dmitri 
Schostakovich. Em grande medida, tal 
proporcionou-se em virtude das novas 
técnicas que haviam sido recentemente 
introduzidas na construção de pianos. 
Desde logo pela maior amplitude 
sonora, o que contribuiu para a 
dimensão (quase) sinfónica desde 
quinteto, pensada para concertos 
públicos, e não para o recato dos salões 
privados. Por outro lado, os 
mecanismos dos pedais permitiam ao 
piano dialogar de igual para igual com 
os violinos, a viola d’arco e o 
violoncelo também na vertente do 
fraseio melódico.

A partitura é dedicada a Clara 
Schumann, quem, para lá de ter sido 
uma extraordinária pianista, foi a 
mulher com quem casou dois anos 
antes. Isso justifica, em parte, a 
proeminência que o piano assume. 
Ainda assim, entrelaçam-se 
combinações diversas, tais como a 
solenidade dos uníssonos que surgem 
nos primeiros compassos, os 
apontamentos que as cordas 
acrescentam nas entrelinhas da parte 

de piano, ou o modo como esta 
antecipa em vários momentos ideias 
melódicas que são de seguida 
exploradas pelas cordas. Uma 
extraordinária profusão de ideias 
atravessa ambientes e sugestões 
dramáticas. Numa perspetiva 
narrativa, o primeiro andamento 
justapõe a robustez afirmativa e o 
delicado lirismo nos contornos de um 
mesmo tema melódico. A 
espontaneidade e a prontidão parecem 
guiar o compositor nessas primeiras 
páginas. Já o segundo andamento, 
distingue-se pela sugestão fúnebre de 
um ritmo cadenciado que parece 
evocar uma experiência trágica, mas 
que não disfarça uma ponta de ironia. 
Os ânimos mais fervorosos são 
retomados no andamento seguinte, 
onde ressalta a boa disposição. Por fim, 
discorrem emoções, numa forma 
Sonata-Rondó combinada com 
técnicas contrapontísticas, tais como o 
cânone e a fuga. Em jeito conclusivo, 
na coda, recordam-se ideias do 
primeiro andamento.
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PARA O FIM DO TEMPO

«Naquela noite fria de janeiro de 
1941, amontoados nos bancos do 
barracão N.º 27, ouvimos – alguns 
levados por um entusiasmo 
inesperado, outros como que 
incomodados por ritmos e sons a 
que não estavam habituados – o 
nascimento daquilo que Messiaen 
desejava que fosse “um grande ato 
de fé”.» Foi assim que, anos mais 
tarde, um dos prisioneiros do campo 
de concentração nazi Stalag XIIIA 
recordou a primeira vez em que o 
Quarteto para o Fim dos Tempos foi 
tocado. Olivier Messiaen afirmou no 
final da vida que nunca a sua música 
foi escutada tão atentamente como 
naquele dia.

É difícil imaginar um campo de 
concentração onde ocorriam concertos 
e até havia um piano disponível, ainda 
que desafinado. Diante dos quatro 
músicos, estariam presentes elementos 
de todas as hierarquias do corpo 
militar alemão e centenas de 
prisioneiros. Antes de dar início ao 
concerto, o compositor fez questão de 
esclarecer que havia escrito aquela obra 
«para o fim do tempo», mas que isso 
não era uma alusão à situação em que 

todos ali se encontravam. Em vez 
disso, era uma evocação do fim dos 
conceitos de Passado e de Futuro, o 
início da eternidade. Para tal, inspirou-se 
no décimo capítulo do livro do 
Apocalipse de São João, o derradeiro 
livro da bíblia, onde se lêem estas 
palavras: «Eu vi um anjo pleno de 
força, descendo do céu, revestido de 
uma nuvem, tendo sobre a cabeça um 
arco-íris. O seu rosto era como o sol, 
seus pés como colunas de fogo. Pousou 
o seu pé direito sobre o mar e o seu pé 
esquerdo sobre a terra, e, mantendo-se 
sobre o mar e sobre a terra, elevou a 
mão para o Céu e jurou por Aquele 
que vive pelos séculos dos séculos, 
dizendo: não haverá mais Tempo: mas 
no dia da trombeta do sétimo anjo, o 
mistério de Deus se consumará.»

Assim nasceu o Quarteto para o 
Fim dos Tempos. Em junho de 1940, 
a França tinha-se rendido ao poderio 
das tropas alemãs. O músico foi 
capturado depois de se ausentar de 
Paris e enviado para o campo de 
concentração de Görlitz, na Baixa 
Silésia, para junto de milhares de 
prisioneiros de diferentes 
proveniências e nacionalidades, mas 
sobretudo prisioneiros de guerra 
franceses. Apesar de todas as privações, 
os músicos beneficiavam aí de uma 

condição relativamente privilegiada. 
Por isso, foi-lhe possível guardar as 
partituras que trouxera consigo e, 
sobretudo, continuar a compor. 
Conheceu então um clarinetista, um 
violinista e um violoncelista amadores, 
para quem compôs a primeira versão 
da obra. Juntou depois as partes com 
piano. Passados seis meses, quando foi 
libertado, trazia consigo esse 
manuscrito que se tornou célebre, quer 
pelas condições em que foi produzido 
quer pela própria qualidade musical.

O quarteto distingue-se pela 
irregularidade rítmica e divide-se em 
oito partes. As primeiras sete 
correspondem aos sete dias da criação. 
Segundo o compositor, «sete é o 
número perfeito, a criação de seis dias 
santificada pelo sabbat divino; o sete 
deste repouso prolonga-se na 
eternidade e torna-se o oito da luz 
indefectível, da inalterável paz». 
Curiosamente, os quatro instrumentos 
só se ouvem em conjunto nas partes 1, 
2, 6 e 7 – por exemplo, o terceiro, 
«Abismo dos pássaros», é um solo de 
clarinete. Tudo termina com um hino 
à imortalidade, manifestação de 
esperança e de fé, uma homenagem ao 
Anjo do Apocalipse.

TEXTOS DE RUI CAMPOS LEITÃO
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ANTÓNIO ROSADO PIANO

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. 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.

Actuou 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 direcção 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 
actuado 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-Liszt.

Em 2007, a França nomeou-o 
Chevalier des Arts et des Lettres.
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SOLISTAS
DA METROPOLITANA

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 
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).
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SEXTA 18 DEZEMBRO - 19H00 TEATRO THALIA
DOMINGO 20 DEZEMBRO - 11H00 CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE STO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS

CONCERTO CLÁSSICO
DE NATAL

ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA

Sérgio Azevedo
Um Conto de Natal de Charles Dickens *

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia N.º 38, KV 504, Praga

* Encomenda Metropolitana

Susana Henriques Narração
Élio Leal Maestro



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.

PRÓXIMOS CONCERTOS
UM SÉCULO DE FEDERICO FELLINI
Programa evocativo do Centenário de Federico Fellini
DOMINGO 6 DEZEMBRO - 11H00
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

BILHETES À VENDA Preçário: 12€
Na Ticketline 
Na bilheteira do Cinema São Jorge

UM AMERICANO EM PARIS
DOMINGO 13 DEZEMBRO - 11H00
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

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


