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Miguel Azguime
Illuminations (2016; c.12min)

Wolfgang Amadeus Mozart
Concerto para violino e orquestra n.º 5 em Lá maior, KV 219 (1775; c.31min)

1. Allegro aperto
2. Adagio
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2. Allegretto
3. Presto
4. Allegro con brio
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Miguel Azguime
LISBOA, 1960

Illuminations foi escrita para orquestra de 
câmara com uma instrumentação conven‑
cional (com excepção de dois clarinetes que 
dobram em clarinete baixo) entre Outubro 
de 2015 e Março de 2016, e foi estreada pela 
Orquestra de Câmara Portuguesa sob a direc‑
ção de Pedro Carneiro, a quem a peça é dedi‑
cada, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, 
a 24 de Abril de 2016.

O seu único material é um espectro teórico, 
harmónico e sub ‑harmónico, de alguma forma 
“sintetizado” pela orquestra. Ao contrário de 
muitas das minhas obras recentes, nas quais 
diferentes modelos ou objectos sonoros são 
transformados um no outro, aqui um único 
objecto sonoro é submetido a múltiplas meta‑
morfoses. Diferentes pontos de vista e pers‑
pectivas deformam ‑no e fazem ‑no percorrer 
uma viagem sem retorno, de um lugar até 
outro através de diferentes estados do mate‑
rial harmónico. A peça divide ‑se em várias 
secções que se sucedem sem interrupções.

A primeira secção sobrepõe o espectro 
harmónico e sub ‑harmónico; uma segunda 
secção “congela” um certo estado do espec‑
tro e “varre” lentamente os seus parciais. Esta 
segunda secção conduz a um intermezzo, 
um tipo de “murmurando” durante o qual um 
verso de um poema é sussurrado pelos sopros, 
seguindo ‑se uma terceira secção, tal explosão 
de energia que se constrói a partir da ilusão 
acústica de Shepard, infinitamente, em sobre‑
postos glissandi ascendentes. Esta terceira 
secção dissolve ‑se em sucessivas repetições, 
todavia sujeitas à erosão até à permanência 
exclusiva de uma tenuta no registo mais grave, 

espécie de fundamental virtual do espectro de 
toda a peça.

Em seguida, tem lugar uma quarta secção 
que é construída num contraponto de várias 
configurações morfo ‑temporais do espec‑
tro original, geralmente espressivo, mas que 
é súbita e inesperadamente interrompido. 
Finalmente surge uma quinta e última secção, 
suspensa no tempo, como se nunca termi‑
nasse. No final, o murmúrio dos tímpanos a nu.

O título Illuminations também carrega um 
sentido poético, reunindo a minha actividade 
de poeta com minha actividade composicional, 
e a peça tem no seu núcleo um pequeno verso 
sussurrado pelos instrumentistas de sopro: 
“O assombro de ti está em todos os lugares”. 
“Ti” pode ser com uma letra pequena ou letra 
maiúscula para expressar o amor humano ou 
o amor de divino, de acordo com o desejo e 
crença de cada um, mas em ambos os casos 
numa busca metafísica para a iluminação.

No final, o tempo suspende ‑se eterna‑
mente... mas, como na vida, inevitavelmente é 
interrompido.

MIGUEL AZGUIME
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Wolfgang Amadeus Mozart
SALZBURGO, 1756 – VIENA, 1791

Leopold Mozart foi autor de um dos mais famo‑
sos compêndios de violino do seu tempo. Não 
admira, pois, que ao mostrar uma grande e 
precoce aptidão musical, o seu filho Wolfgang 
tenha começado por aprender a tocar violino 
– inicialmente, diz ‑se, com seis anos de idade 
e sem professor – e piano. O violino foi sempre 
muito importante ao longo da sua juventude e 
Mozart tocava regularmente na Orquestra da 
Corte de Salzburgo e nas digressões que fazia. 
Em 1777, enquanto visitava Augsburgo, Leopold 
escreveu ao filho encorajando ‑o: “Tu mesmo 
não sabes o bem que tocas violino. Se acredi‑
tares em ti mesmo e tocares com energia, com 
todo o coração e alma, aí sim, tocarás como um 
dos melhores violinistas da Europa.” Foi apenas 
quando trocou Salzburgo por Viena em 1781, 
escapando da influência do pai, que Mozart 
concentrou as suas energias em concertos 
públicos como pianista, reservando o violino 
(e mais regularmente a viola) para eventos 
musicais passados na esfera da vida privada.

Sem surpresa, todos os cinco Concertos 
para violino de Mozart datam dos seus primei‑
ros anos. O primeiro é provavelmente de Abril 
de 1773 e os restantes de um período que 
decorreu entre Junho e Dezembro de 1775 – 
os meses que antecederam o seu 20º aniver‑
sário. É sabido que alguns dos concertos foram 
estreados pelo concertino de origem italiana 
da Orquestra de Salzburgo, Antonio Brunetti. 
Na correspondência de Mozart há uma refe‑
rência a um outro violinista da cidade, Johann 
Anton Kolb, que terá igualmente estreado uma 
das obras. Mas não se sabe se Mozart terá 
sido igualmente um dos intérpretes destes 
concertos. No entanto, é fácil pensar que eles 

reflectem a sua técnica pessoal e a sua perso‑
nalidade enquanto violinista, pelo menos nas 
muitas oportunidades para improvisar em 
passagens de transição e nas cadências.

O último Concerto para violino de Mozart, da‑
tado de 20 de Dezembro de 1775, é o que ex‑
pressa sentimentos mais maduros e o mais 
ambicioso, apesar de não requerer mais do 
que os regulares recursos da orquestra de Sal‑
zburgo – cordas, dois oboés e duas trompas. O 
primeiro andamento tem a indicação pouco ha‑
bitual de Allegro aperto, sugerindo abertura ou 
sinceridade; a sua característica mais fora do 
comum são os deslizantes seis compassos em 
Adagio com que o solo do violino faz a sua pri‑
meira entrada. A mesma indicação de tempo 
e carácter e a mesma concentração no registo 
superior e mais lírico do instrumento marcam 
o andamento lento em Mi maior. 

O terceiro andamento, tal como acontece 
no Concerto n.º 2, é um Rondeau1 em tempo 
de minueto. No episódio central em compasso 
binário (2/4) e ao estilo turco, ele reserva uma 
surpresa na figura de uma tonalidade menor. 
Esta influência do estilo turco estava muito em 
voga na época e é aqui personificada numa 
alusão a instrumentos de percussão nos violon‑
celos e contrabaixos. É um dos finais mais 
graciosos de Mozart.

1 Esta versão francesa do rondó (rondeau) 
caracteriza ‑se pela diferença de tempo e divisões 
métricas de compasso entre o refrão e as coplas.
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Ludwig van Beethoven
BONA, 1770 – VIENA, 1827

A Sétima Sinfonia de Beethoven foi composta 
entre o final de 1811 e o início de 1812, e estreada 
em Viena em Dezembro de 1813 perante um 
público entusiasta que, talvez compreensivel‑
mente, tomou a sua alegria celestial por uma 
celebração da recente queda de Napoleão e 
do regresso a um tempo de paz. A Sinfonia é 
justamente famosa pela sua envergadura e 
poder – embora (mesmo não considerando 
a Sinfonia Coral) não seja nem a mais longa 
sinfonia de Beethoven, nem a mais densa‑
mente orquestrada. Há certamente um brilho 
e uma tensão especial nas sonoridades orques‑
trais, proveniente da tonalidade de Lá maior. 
Este aspecto traz para cena a ressonância das 
cordas agudas Lá e Mi dos violinos; e, no tempo 
de Beethoven, era também necessário o uso 
de bombas com sonoridades altas e brilhan‑
tes para os instrumentos da família dos metais 
sem pistões: trompas em Lá, trompetes em Ré. 
Mas o som orquestral por si só não é suficiente 
para explicar a razão pela qual a obra parece 
tão grande e poderosa.

A fonte principal da amplitude da Sétima 
é a forma magistral como Beethoven gere e 
equilibra diferentes regiões tonais no interior 
da obra. A longa introdução estabelece este 
aspecto imediatamente: começa na tonali‑
dade original de Lá e termina estabilizada na 
sua dominante, Mi; mas a melodia que o oboé 
toca perto do início está em Dó maior e a repeti‑
ção desta melodia, mais tarde, pela flauta, está 
em Fá maior – duas tonalidades próximas entre 
si, mas ambas distantes de Lá. Este esquema 
pouco convencional estabelece uma oposição 
entre Lá, com as suas tonalidades próximas, 
por um lado, e Dó e Fá, por outro, oposição que 

se prolonga por quase toda a obra: atinge o seu 
extremo no scherzo, que está em Fá maior mas 
gravita em torno de Lá na primeira barra dupla; 
e é resolvida apenas no finale.

O plano tonal de Beethoven é animado pela 
energia rítmica da obra, que provém do uso 
sem precedentes de repetições de pequenas 
células. Mesmo a lenta introdução ao primeiro 
andamento é cheia de passagens em semi‑
colcheias repetidas insistentemente; e o prin‑
cipal Vivace, no compasso de dança de 6/8, é 
conduzido constantemente por múltiplas repe‑
tições do ritmo pontuado de três notas com o 
qual começa. O famoso tema principal do Alle-
gretto com carácter de andante em Lá menor 
é baseado numa única célula rítmica de dois 
compassos, repetida muitas vezes através de 
variações sucessivas e mesmo numa passagem 
fugada; e o ritmo longo ‑curto ‑curto do primeiro 
dos dois compassos é repetido com ainda maior 
regularidade na linha de baixo dos dois episódios 
contrastantes em tonalidades maiores.

O scherzo é muito rápido, com frases agru‑
padas em unidades de quatro compassos, mas 
com elisões e extensões que fazem com que 
nunca assente num padrão regular. A quanti‑
dade de movimento que origina é suficiente 
para o transportar através de duas exposições 
completas de uma secção de trio mais está‑
tica, tal como para afastar qualquer sugestão 
de um novo regresso no fim. A energia ainda 
mais implacável do finale é baseada não, como 
nos primeiros dois andamentos, em repeti‑
ções múltiplas de uma figura rítmica conta‑
giante, mas na repetição de ritmos diferentes 
no interior de secções diferentes. A maior 
parte, contudo, tem em comum uma acentua‑
ção no segundo tempo do compasso 2/4, o que 
dá ao andamento um impulso irresistível – até 
ao último momento.

ANTHONY BURTON
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Pedro Carneiro direcção musical 

Pedro Carneiro é co ‑fundador, director artís‑
tico e maestro titular da Orquestra de Câmara 
Portuguesa e da Jovem Orquestra Portuguesa. 
Considerado pela crítica internacional um dos 
mais importantes percussionistas e dos mais 
originais músicos da actualidade, toca, dirige, 
compõe e lecciona.

Estudou piano, trompete e violoncelo, e foi 
bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian na 
Guildhall School, em Londres, em percussão 
e direcção de orquestra. Seguiu os cursos de 
direcção de Emilio Pomàrico, na Accademia 
Internazionale della Musica de Milão. 

Em colaboração com a Companhia Nacio‑
nal de Bailado, dirigiu a Orquestra de Câmara 
Portuguesa na produção Giselle e a Orques‑
tra Sinfónica Portuguesa na produção A Bela 
Adormecida. Enquanto solista tem colaborado 
com algumas das mais prestigiadas orques‑
tras internacionais, tais como a Filarmónica 
de Los Angeles, a Orquestra Nacional BBC de 
Gales e a Orquestra de Câmara de Viena, sob a 
direcção de maestros como Gustavo Dudamel, 
Oliver Knussen, John Neschling ou Christian 
Lindberg. Tem ‑se apresentado como solista e 
director de diversas orquestras, quer nacionais 
– como a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa – quer internacionais – 
Orquestra Sinfónica da Estónia e Round Top 
Festival, Texas (EUA).

É professor convidado do Zeltzman Festival. 
Enquanto compositor, colabora regularmente 
com o realizador João Viana e o encenador Jor‑
ge Silva. Recebeu vários prémios, destacando‑
‑se o Prémio Gulbenkian Arte 2011.

Pedro Lopes violino

Pedro Lopes iniciou os estudos de violino em 
2000 na Artave, com José Camarinha. Foi acei‑
te na Academia Nacional Superior de Orques‑
tra em 2006, onde estudou sob a orientação de 
Aníbal Lima, sendo Licenciado como Instrumen‑
tista de Orquestra (2009) e Mestre em Ensino 
da Música (2013) com elevadas classificações. 
Em 2014 foi admitido no Mestrado em Música 
de Câmara na Hochschule fur Musik Theater 
und Medien Hannover (Alemanha), na classe 
de Markus Becker. Colaborou em 2010 com a 
APPDA – Lisboa, nas aulas de musicoterapia 
em população com perturbações do espec‑
tro do autismo. Foi bolseiro da Fundação GDA 
e ganhou o 2º Prémio a solo e o 1º Prémio em 
música de câmara no Prémio Jovens Músicos; 
e o 1º Prémio a solo no Concurso Internacional 
de Música Antiga.

Foi docente no ensino integrado de música 
da Casa Pia de Lisboa, leccionando presen‑
temente na Escola de Música do Conserva‑
tório Nacional. Orientou várias masterclasses 
e é professor de naipe convidado da Jovem 
Orquestra Portuguesa. É membro da Orques‑
tra de Câmara Portuguesa, com a qual cola‑
bora regularmente, inclusive como concertino 
e solista. É colaborador fundador e activo 
no projecto da OCP “Notas de Contacto – a 
OCPSolidária na CERCIEOEIRAS”, apoiado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian, um 
projecto único e inclusivo de música para 
pessoas com deficiência.
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Orquestra de Câmara 
Portuguesa

A direcção artística da OCP é assegurada por 
Pedro Carneiro, que lidera a mais recente e 
virtuosa geração de instrumentistas de Portu‑
gal. O Centro Cultural de Belém acolheu a 
OCP, primeiro como Orquestra Associada, e 
desde 2008 como Orquestra em Residência. 
A OCP fez o Concerto Inaugural das tempo‑
radas CCB 2007/08, logo na sua estreia, e em 
2010/11. A presença nos Dias da Música em 
Belém tem sido uma constante, abrindo espaço 
a novos solistas como: Pedro Lopes, Ricardo 
Gaspar, Miguel Costa ou Tamila Kharambura; 
e a maestros como Jan Wierzba, José Gomes, 
Pedro Amaral, Pedro Neves, Luís Carvalho e 
Alberto Roque. Já trabalhou com os compo‑
sitores Emmanuel Nunes e Sofia Gubaidu‑
lina, e tocou com solistas internacionais como 
Jorge Moyano, Cristina Ortiz, Sergio Tiempo, 
Gary Hoffman, Carlos Alves, Heinrich Schiff, 
Thomas Zehetmair, António Rosado, Artur 
Pizarro e Filipe Pinto ‑Ribeiro.

A internacionalização da orquestra deu ‑se 
em 2010, no City of London Festival, num con‑
certo que conquistou 4 estrelas no The Times.

A OCP abriu o 1º Festival das Artes de Coim‑
bra; apresentou ‑se em Almada, Castelo Branco 
e Vila Viçosa; nos festivais de Alcobaça, Leiria, 
Paços de Brandão e Setúbal; nos concertos 
de Natal nas Igrejas de Lisboa, pela EGEAC, e 
Festival ao Largo do TNSC. Em 2013, partici‑
pou no ciclo de concertos da DGPC “Música 
nos Mosteiros”, em Alcobaça, Batalha, Jeróni‑
mos e Convento de Cristo.

A OCP tem por visão tornar ‑se uma das 
melhores orquestras do mundo, afirmando ‑se 
como um projecto com credibilidade e perti‑
nência social e cultural, que nasce de uma acção 

genuína de cidadania proactiva. Foi pioneira em 
modelos de Responsabilidade Social e desen‑
volve diversos projectos de Responsabilidade 
Social e Pedagógica: a Jovem Orquestra Portu‑
guesa (JOP), a OCPsolidária e a OCPdois.

A Linklaters Portugal é o primeiro patro‑
cinador privado da OCP, ao apoiar o lança‑
mento da JOP, primeiro como OCPzero, entre 
2010 e 2016. A Jovem Orquestra Portuguesa 
(JOP) é membro da EFNYO (European Fede‑
ration of National Youth Orchestras, com sede 
em Viena), desde 2013. Nos últimos três anos, 
fez digressões à Roménia (2016) e à Alemanha 
(2014 e 2015), onde regressa no Verão de 2017 
para actuar de novo na Konzerthaus de Berlim, 
no Young Euro Classic. Os jovens membros 
da JOP têm participado no intercâmbio com 
outras orquestras congéneres europeias, 
sendo a JOP também anfitriã de jovens músi‑
cos de países como Espanha, França, Itália, 
Áustria, Roménia ou Finlândia. A internacio‑
nalização da JOP já teve o apoio financeiro e/
ou logístico de entidades como Secretaria de 
Estado da Cultura, Município de Lisboa, Escola 
Superior de Música de Lisboa e Conservatório 
de Música de Coimbra; Santa Casa da Miseri‑
córdia de Lisboa, Vieira de Almeida & Associa‑
dos e Deutsche Bank, além da Linklaters.

Em 2012, a Fundação Calouste Gulbenkian 
associou ‑se à OCP, aprovando o patrocínio do 
projecto “Notas de Contacto – a OCPsolidária 
na CERCIOEIRAS”, renovando em 2016, atra‑
vés do programa PARTIS 2, que se prolongará 
por três anos. No último trimestre de 2013 a 
OCP deu início ao programa OCPdois com o 
projecto “A OCP t(r)oca música com miúdos 
e graúdos”, em parceria com a Suggestus, 
envolvendo cerca de 140 músicos seleccio‑
nados das bandas filarmónicas dos municí‑
pios de Gouveia, Ponte de Lima, Seia, Castelo 
Branco e Pombal. Em Janeiro de 2014, lançou 
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novo projecto, a OCPdois@UL, numa parceria 
entre a OCP e a Universidade de Lisboa (entre 
2014 e 2016), para a constituição e desenvol‑
vimento da Orquestra Académica da Univer‑
sidade de Lisboa.

Desde 2012 e até ao fim de 2017, as activi‑
dades da OCP têm tido o apoio da DGArtes, 
no âmbito dos apoios bianuais. Além da conti‑
nuada e consistente parceria com o CCB, des‑
de a fundação da OCP em 2007, no âmbito das 
parcerias de sector, a consultora everis Portu‑
gal acompanhou de perto a OCP desde 2011; a 
PwC presta apoio pro bono como auditor e, des‑
de Janeiro de 2013, o Município de Oeiras, como 
Parceiro Institucional, cedeu um espaço no con‑
celho onde a OCP tem a sua sede administrativa.

Director Artístico Pedro Carneiro 

Gestão Artística e Coordenação de 
Projectos Sociais e Pedagógicos Teresa Simas 

Director Executivo Alexandre Dias 

Consultor José Augusto Carneiro 

Produção JOP Madalena Branco 

Web Media David Costa

https://ocp.org.pt/
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Violino I
Pedro Lopes
Josefina Fernandes*
Sara Llano
Vasken Fermanian
Frederico Lourenço
Nuno Vasconcelos
Maria Santos

Violino II
Witold Dziuba
Sara Silva
Tiago Afonso
Tânia Gato
Ricardo Vieira
Flávia Mestre

Viola
Hugo Diogo
Joana Tavares
André Araújo
Miguel Erlich

Violoncelo
Luís André Ferreira
César Gonçalves
Valter Freitas

Contrabaixo
Nuno Osório
João Panta Nunes

– Illuminations de M. Azguime –

Flauta
Rui Maia
Natália Monteiro

Oboé
David Costa
Bethany Carmo

Clarinete
Ana Santos
Miguel Costa

Fagote
Rafaela Oliveira
Ricardo Santos

Trompa
Rodrigo Carreira
Armando Martins

Trompete
Ricardo Carvalho
Óscar Carmo

Tímpanos
Miguel Filipe

– Concerto de Mozart –

Oboé
David Costa
Bethany Carmo

Fagote
Ricardo Santos

Trompa
Rodrigo Carreira
Armando Martins

– Sinfonia de Beethoven –

Flauta
Natália Monteiro
Rui Maia

Oboé
Bethany Carmo
David Costa

Clarinete
Miguel Costa
Ana Santos

Fagote
Ricardo Santos
Rafaela Oliveira

Trompa
Rodrigo Carreira
Armando Martins

Trompete
Óscar Carmo
Ricardo Carvalho

Tímpanos
Miguel Filipe

* Concertino em Illuminations de Miguel Azguime

Director Artístico Pedro Carneiro 

Gestão Artística e Coordenação de 
Projectos Sociais e Pedagógicos Teresa Simas 

Director Executivo Alexandre Dias 

Consultor José Augusto Carneiro 

Produção JOP Madalena Branco 

Web Media David Costa

https://ocp.org.pt/
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PATHENA / I2S

PRIMAVERA BSS

 PATRONO DO CONCERTINO DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA 
THYSSENKRUPP  

PATRONO CHEFE DE NAIPE TROMPETE DA ORQUESTRA 
SINFÓNICA DO PORTO CASA DA MÚSICA
LUCIOS





MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO 
NA CASA SUPER BOCK


