
18 Jul 2018
21:00 Sala Suggia  Jovem 

Orquestra 
Portuguesa
Pedro Carneiro direcção musical 
Teresa Simas encenação*

1ª PARTE

Frederic Rzewski
Coming Together (1971; c.19min)*

Ludwig van Beethoven
Sinfonia n.º 8, em Fá maior, op. 93 (1812; c.26min)

1. Allegro vivace e con brio
2. Allegretto scherzando
3. Tempo di Menuetto
4. Allegro vivace 

2ª PARTE

Piotr Ilitch Tchaikovski
Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, Patética (1893; c.42min)

1. Adagio – Allegro non troppo
2. Allegro con grazia
3. Allegro molto vivace
4. Adagio lamentoso

Uma  iniciativa
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Frederic Anthony Rzewski
WESTFIELD (MASSACHUSETTS), 13 DE ABRIL DE 1938

Coming Together

O pianista e compositor norte ‑americano 
Frederic Rzewski estudou nas Universidades 
de Harvard e Princeton com Walter Piston, 
Roger Sessions e Milton Babbitt. Estudante de 
Literatura grega e Filosofia, as suas compo‑
sições foram influenciadas pela amizade que 
mantinha com John Cage. Tendo ganho repu‑
tação como virtuoso do piano, viajou para a 
Europa na década de Sessenta, estudando 
com Dallapiccola em Itália, onde em 1966 
participou na fundação de um agrupamento 
chamado Musica Elettronica Viva (MEV). Com 
sede em Roma, o grupo apresentou ‑se em toda 
a Europa fazendo improvisações com instru‑
mentos e electrónica em tempo real. As primei‑
ras experiências do grupo com amplificação 
e uso de sintetizadores para realizar muta‑
ções sonoras deram rapidamente nas vistas, 
uma vez que terminavam frequentemente 
com distúrbios públicos. O seguinte testemu‑
nho sobre um concerto do MEV foi dado pelo 
próprio Rzewski numa entrevista em 2003:

“(…) Fomos a esse evento e nessa tarde eu 
escrevi os textos ao correr da pena; à noite 
fizemos o happening, o qual consistiu maio‑
ritariamente em coisas muito livres, acções 
improvisadas. Lebel sugeriu ao público que 
abandonasse o espaço e levasse o teatro para 
as ruas. As pessoas da organização e as auto‑
ridades presentes viram o local cheio de gente 
a fumar boa ganza e passaram ‑se, decidindo 
encerrar o evento cortando a electricidade. O 
MEV estava a tocar e de um momento para o 
outro deixou de se ouvir! Jean Jacques decidiu 
ir para a rua e levar o evento directamente para 

o centro da cidade. No dia seguinte, a Univer‑
sidade foi ocupada pelos estudantes – o acto 
contra os artistas teve um efeito inflamatório.”

Como acontece frequentemente com as 
obras de Rzewski, Coming Together combina 
elementos escritos com outros improvisados. 
A partitura consiste numa linha escrita com 16 
notas a partir das quais os músicos extraem o 
seu material seguindo instruções detalhadas. 
A música recorre ao texto de Sam Melville, 
prisioneiro em Attica por altura das revoltas 
de 1971. Este acontecimento chocante no qual 
43 pessoas perderam a vida é tragicamente 
descrito pelas palavras optimistas de Melville:

“Penso que a combinação da idade com 
uma maior maturidade é responsável pela 
sensação da velocidade com que o tempo 
passa. Faz agora seis meses, e posso dizer 
sinceramente que poucos períodos da minha 
vida passaram tão depressa. Encontro ‑me em 
excelente condição física e mental. Há muitas 
incertezas quanto ao futuro, mas sinto ‑me 
seguro e preparado. Perante a brutalidade indi‑
ferente, o barulho incessante, a química expe‑
rimental da comida, os ataques de histeria de 
homens perdidos, posso agir com clareza e 
sentido. Sou deliberado nas minhas acções, 
por vezes até mesmo calculista, raramente sou 
melodramático a não ser quando quero provo‑
car uma reacção nos outros. Leio muito, faço 
exercício, falo com os guardas e com compa‑
nheiros, procurando encontrar o inevitável 
sentido da minha vida.”

JONATHAN AYERST, 2009

Tradução: Rui Pereira
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Ludwig van Beethoven
BONA, 16 DE DEZEMBRO DE 1770

VIENA, 26 DE MARÇO DE 1827

Sinfonia n.º 8, em Fá maior, op. 93

Embora os primeiros esboços da 8ª Sinfo‑
nia de Beethoven datem de 1811, o trabalho de 
composição concentrou ‑se mais no Verão de 
1812, um período bastante marcante na vida 
do compositor: em Teplitz, na Boémia, travou 
finalmente conhecimento com Goethe, escri‑
tor de referência para Beethoven e todos os 
artistas do Romantismo alemão, e escreveu, 
também nessa altura, a famosa carta à bem‑
‑amada imortal, uma carta de amor profundo 
mas atormentado, com destinatária de identi‑
dade incerta.

Já vários autores chamaram a atenção para 
a dicotomia estilística frequentemente encon‑
trada em sinfonias de Beethoven com nume‑
ração par ou ímpar. Assim, sinfonias como 
a 3ª, a 5ª ou a 9ª marcam momentos impor‑
tantes de ruptura e inovação, prenunciando 
o Romantismo em música; enquanto a 4ª ou 
a 8ª remetem para a elegância e o optimismo 
que frequentemente caracterizam o estilo clás‑
sico. Este contraste levou, porventura, a que 
sinfonias como a 8ª sejam interpretadas com 
menos frequência, e poderá também explicar 
a recepção menos calorosa que esta teve na 
sua estreia, em 1814, em Viena. Tanto a compo‑
sição como a estreia da 7ª e da 8ª Sinfonia de 
Beethoven decorreram em simultâneo. Um 
crítico da época mencionou inclusive o prejuízo 
que a junção em concerto possa ter tido para 
esta última, devido ao impacto da 7ª Sinfo‑
nia. O próprio Beethoven, ironicamente, terá 
comentado que a preferência do público pela 

7ª se justificaria pelo facto de a 8ª Sinfonia ser 
bastante superior.

O espírito alegre e vivaz da 8ª Sinfonia 
parece, a uma primeira abordagem, reme‑
ter para um estilo mais marcado pela elegân‑
cia e uma preferência por formas simétricas 
do Classicismo, numa altura em que obras do 
próprio Beethoven e de outros compositores 
seus contemporâneos adoptavam caracterís‑
ticas e formas que viriam a marcar o Roman‑
tismo musical. É, no entanto, possível fazer uma 
leitura desta obra no sentido de detectar possí‑
veis incongruências estilísticas que seriam, 
já na altura, relativamente óbvias para os 
melómanos da época. Ao aproximar esta obra 
dos padrões clássicos mas, simultaneamente, 
aplicá ‑los de forma transgressiva, Beethoven 
sugere um carácter de ironia que nos remete, 
em parte, para as sinfonias de Haydn, compo‑
sitor pelo qual tinha uma profunda admiração 
e com quem estudou.

A utilização da forma  sonata em todos os 
andamentos, com a excepção do Minueto, é 
uma das particularidades que remete para a 
estrutura preferida dos compositores clássicos: 
caracteriza ‑se pela apresentação de um ou dois 
temas principais numa secção inicial (exposi‑
ção), seguida de uma secção de desenvolvi‑
mento geralmente baseada nesses mesmos 
temas, concluindo com o regresso da secção 
inicial (reexposição). Na 8ª Sinfonia, a simetria 
deste modelo é quebrada por momentos atípi‑
cos, como os ritardandos que pontuam inespe‑
radamente o diálogo entre cordas e madeiras 
no 2º tema do 1º andamento, ou a repetição 
obstinada e frequente, num andamento de 
cariz predominante alegre, de um ritmo cons‑
tituído por três notas curtas seguidas de uma 
nota longa (já presente, aliás, na 5ª Sinfonia).

A divisão da obra em quatro andamentos 
segue também a estrutura típica da sinfonia 
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clássica, mas o 2º andamento, que normal‑
mente seria um andamento lento de cariz lírico, 
é substituído por um Allegretto scherzando, que 
Charles Rosen classificou como um dos derra‑
deiros exemplos de “alegria civilizada” caracte‑
rística do estilo clássico, precedendo o domínio 
do sentimento. É possível que este anacronismo 
tivesse como objectivo o estabelecimento de 
uma ironia musical ao gosto de Haydn, refor‑
çada pelo diálogo entre naipes agudos (violi‑
nos) e graves (violoncelos e contrabaixos) da 
orquestra. A adopção do formato do minueto 
(constituído pelas secções minueto – trio – 
repetição do minueto) em vez de um scherzo 
para o 3º andamento é igualmente uma opção 
historicamente marcada como conservadora, 
mas que se liberta desse peso convencio‑
nal pelo recurso a acentuações rítmicas que 
contrariam o esquema a três tempos típico do 
minueto e, no trio, pelo contraste presente no 
diálogo entre trompas e clarinete e o acompa‑
nhamento das cordas. O 4º andamento reitera 
a opção por formatos invulgares ao incluir 
justaposições inesperadas de secções tonais 
e timbricamente contrastantes, e terminar com 
uma longa coda (geralmente uma curta secção 
final da reexposição) de proporções invulgares, 
mesmo considerando o contexto da produção 
sinfónica de Beethoven.

HELENA MARINHO, 2012
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Piotr Ilitch Tchaikovski
VOTKINSKI, 7 DE MAIO DE 1840

SÃO PETERSBURGO, 18 DE NOVEMBRO DE 1893

Sinfonia n.º 6 em Si menor, op. 74, 
Patética

1893, o ano da sua morte, começou para 
Tchaikovski com a lembrança recente do 
discreto sucesso de O Quebra  ‑Nozes e da 
ópera Iolanta, estreados em São Petersburgo 
em Dezembro de 1892. Um desgosto compen‑
sado pela sua indigitação para membro da 
Académie Française e por um doutoramento 
honoris causa pela Universidade de Cambridge. 
Depois de se ter dedicado, entre 1891 e 1892, 
à composição de uma sinfonia em Mi bemol 
maior que foi inutilizada por si próprio, o ano 
de 1893 daria luz à sua última obra, a sinfonia 
conhecida pelo subtítulo de Patética. Os traba‑
lhos na primeira destas sinfonias foram desen‑
volvidos com uma certa dificuldade, enquanto 
que a composição da Patética ao longo de 1893 
decorreu num estado de espírito bastante entu‑
siasmado e optimista. A obra foi estreada em 
Outubro de 1893 e dirigida pelo próprio compo‑
sitor, com uma recepção bastante fria e desfa‑
vorável. Mas a sua segunda audição, dias depois 
do seu falecimento, atingiu um enorme sucesso 
sob a batuta de Edvard Napravnik.

O ciclo criativo que vai de 1891 a 1893 
parece ter sido caracterizado pelas reflexões 
que, desde 1891, o compositor estava a desen‑
volver em torno da possibilidade de fazer uma 
obra de programa centrada na ideia da Vida. 
Nesse ano, ao lado dos esboços em que estava 
a trabalhar, escreveu um apontamento em que 
se referia a ela como sendo uma essência da 
sinfonia que pretendia compor, e que se divi‑
diria em duas secções: “Primeira parte: toda a 

paixão compulsiva, confiança, sede de activi‑
dade. Deve ser curta (a morte final, resultado 
do colapso). Segunda parte, amor. Terceira, 
desgostos. A quarta acaba extinguindo ‑se 
(também curta).” Estas ideias não foram inte‑
gralmente aplicadas à sexta sinfonia, mas 
constituem a sua base.

Tchaikovski sempre disse a propósito desta 
obra que tinha um programa secreto e auto‑
biográfico e, desde muito cedo, notou ‑se o 
facto de ela ter sido dedicada ao seu sobri‑
nho Vladimir Davidov e encontraram ‑se nela 
implicações com as tendências homosse‑
xuais do compositor. Este assunto está, até, 
parcialmente relacionado com uma polémica 
que animou o habitualmente pacato mundo da 
musicologia académica entre 1979 e 1988. Foi 
iniciado com um artigo em que se assegurava 
que Tchaikovski tinha cometido suicídio pres‑
sionado por um tribunal de honra formado por 
ex ‑colegas da Escola de Jurisprudência, em 
consequência da sua homossexualidade, e 
que a história sobre o seu falecimento ter sido 
provocado pela cólera foi apenas uma inven‑
ção do seu irmão Modest e de Vladimir, sendo 
que ambos eram igualmente homossexuais.

Estas afirmações foram refutadas em 
1988, quando se voltou a aceitar a tese da 
morte acidental por cólera, embora continue 
a haver musicólogos que aceitam a existência 
desse tribunal, e que chegam a aventurar que 
o compositor poderia ter bebido deliberada‑
mente água contaminada sob a sua pressão.

Aceitar que a 6ª Sinfonia de Tchaikovski 
contém um programa autobiográfico, onde se 
expõe a sua desassossegada vida interior e 
as suas complicadas relações com as regras 
sociais da sua época, não invalida a dimen‑
são colectiva do seu simbolismo, e é nisto que 
reside a sua grandeza. O adjectivo “patética” 
diz já bastante acerca do seu conteúdo, da sua 
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afinidade com as ideias de paixão e sofrimento 
que, no fundo, são uma maneira de referir a 
oposição entre a vida e a morte. Tchaikovski 
utiliza as convenções expressivas da música da 
sua época de forma magistral, tanto do ponto 
de vista do uso simbólico da cor orquestral 
como da exploração da variedade de carác‑
ter patente no seu material temático. Encon‑
tramos um bom exemplo na orquestração 
do início do seu primeiro andamento, onde o 
compositor recorreu a dois temas melódicos 
que são evocações da “Ária da Flor”, cantada 
por Don José em Carmen, e do Requiem orto‑
doxo russo. Com a trágica conclusão do último 
andamento desta sinfonia, Tchaikovski subver‑
teu radicalmente o carácter tradicionalmente 
afirmativo do género, um dos alicerces mais 
prestigiosos da música erudita oitocentista.

TERESA CASCUDO, 2005
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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 orquestras 
internacionais, tais como a Filarmónica de Los 
Angeles, a Orquestra Nacional BBC de Gales e 
a Orquestra de Câmara de Viena, sob a direc‑
ção 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 Jorge 
Silva. Recebeu vários prémios, destacando ‑se o 
Prémio Gulbenkian Arte 2011.
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Jovem Orquestra Portuguesa 

A Jovem Orquestra Portuguesa é uma inicia‑
tiva da Orquestra de Câmara Portuguesa, 
lançada em 2010 pelo seu director artístico, o 
maestro e solista Pedro Carneiro, em conjunto 
com a equipa da OCP e o apoio da Linklaters. 
É dedicada aos jovens músicos de todo o país 
entre os 14 e os 23 anos, seleccionados pela 
sua excelência, talento e potencial. Estes jovens 
são formados pelo director artístico, os músi‑
cos e ensaiadores convidados da OCP. 

A JOP ingressou na Federação Europeia 
de Jovens Orquestras Nacionais em 2013, 
e em 2015 acolheu a Assembleia Geral em 
Lisboa, realizada na Biblioteca Nacional com 
o apoio institucional da DGArtes. Desde então, 
realizaram ‑se inúmeros intercâmbios entre 
os membros da JOP e de jovens orquestras 
congéneres, de Espanha, França, Itália, Irlanda, 
Roménia e Finlândia, ao abrigo do programa 
MusXchange – financiado pela União Europeia. 

A JOP é presença assídua nos Dias da 
Música em Belém, e internacionalizou ‑se em 
2014 no Festival de Kassel, apresentando a 
estreia mundial de Greeting, do composi‑
tor João Madureira, a par da Sinfonia n.º 4 de 
Schumann e da Sinfonia n.º 6 de Tchaikovski. 
No ano seguinte regressou a Kassel, mas esteve 
também em Berlim, onde se estreou no mais 
importante festival mundial de jovens orques‑
tras: o Festival Young Euro Classic, na mítica 
Konzerthaus. Além da Sagração da Primavera 
de Stravinski e da Sinfonia Concertante de 
Mozart, com os solistas Pedro Lopes (violino) 
e Ricardo Gaspar (viola), a JOP estreou uma 
criação do jovem compositor português Pedro 
Lima Soares: Once Again – Eternal Goodbyes, 
uma encomenda JOP ‑OCP. Em 2016 viajou 
até à Roménia, apresentando ‑se no Ateneu 

Romeno de Bucareste e na Estância de Sinaia. 
A recepção foi extraordinária, tanto da crítica 
como do público, como já sucedera nos anos 
anteriores em Kassel e em Berlim.

Depois de se ter estreado no Festival Young 
Euro Classic em 2015, a JOP voltou em 2017, 
proporcionando nova estreia mundial, desta 
vez de uma jovem compositora nacional: 
Mariana Vieira, que saiu vencedora do prémio 
de composição do festival, com Raiz – Concerto 
para oboé, clarinete, tuba, harpa, contrabaixo, 
marimba e orquestra (encomenda JOP ‑OCP). 
O concerto da JOP foi gravado para posterior 
transmissão pela Deutschlandfunk Kultur, assim 
como pela Antena 2.

O Festival Young Euro Classic é um dos mais 
prestigiantes festivais de jovens orquestras 
do mundo, onde a JOP já tem novo concerto 
marcado para 2019. 

FICHA INSTITUCIONAL OCP/JOP

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

https://ocp.org.pt/
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Violino
Pedro Lopes*
Adrian Florescu** 
Cire Ndiaye
Filomena Andrade
Francisco Esteves
Inês Pinhão
Leonie Asamoah
Leonor Curto
Lourenço Entrudo
Luís Pereira
Luisa Silva
Luzia Lima
Madalena Couto
Mafalda Galante
Maria França
Maria Sá
Mariana Monteiro
Mariana Veloso
Mariana Vilela
Pedro Franco
Sofia Ruivo
Sónia Figueiredo
Susana Reis
Tiago Rodrigues
Vítor Damião

Viola d’arco
Ana Castro
Francisca Galante
Gustavo Rebelo
Inês Barros
João Santos
Leonor Gil
Maria Feyo
Nelson Cruzeiro 

Violoncelo
António Marques
Beatriz Figueiredo
Inês Andrade
João Oliveira
Laurens Asamoah
Pedro Carmo
Susana Monteiro
Vasco Dias

Contrabaixo
António Fonseca
Carlota Ramos
Carolina Cruz
Cristiana Gonçalves
Diogo Pereira
Edgar Milhões 
Margarida Rocha
Ricardo Neto
Vasco Lourenço

Flauta
Bruno Silva
João Pinho
Vasco Carvalho

Oboé
Manuel Nunes
Maria Diz
Pedro Capelão

Clarinete
Nuno Baptista
Rodrigo Neves
Tiago Gonçalves

Fagote
Mariana Tiago
Marta Cardoso
Vasco Teixeira

Trompa
Beatriz Vila
José Bola
Luís Diz
Sara Oliveira

Trompete
Bruno Campos
Paulo Fernandes

Trombone
Gonçalo Sales
Henrique Peralta
Tomás Ferreira

Tuba
Rúben Valério

Tímpanos e Percussão
Faustino Pinto
Marco Santos
Pedro Tavares 

*concertino na obra de Beethoven
**concertino na obra de Tchaikovski



27 Jul Sex · 22:00 Praça  
Guilhermina Suggia, Matosinhos

Sérgio Godinho & 
Orquestra Jazz de Matosinhos
Festival Matosinhos em Jazz

ENTRADA LIVRE

Pedro Guedes direcção musical 

Sérgio Godinho voz

Temas de Sérgio Godinho  

(arranjos de Pedro Guedes, Carlos Azevedo e 

Telmo Marques)

Com uma carreira artística que se prolonga há 
mais de 45 anos, Sérgio Godinho tornou‑se um 
ícone capaz de reunir à volta das suas canções 
gerações de diferentes idades, vivências e 
aspirações. O insuperável acervo de canções 
que escreveu e gravou desde que se estreou 
em disco, em 1971, inclui alguns dos clássicos 
maiores da música cantada em português 
do último meio século. Neste projecto espe‑
cial com a participação do próprio cantautor, 
a Orquestra Jazz de Matosinhos apresenta 
arranjos originais de canções inesquecíveis 
como “O Primeiro Dia”, “É Terça‑Feira”, “Com 
um Brilhozinho nos Olhos” e “Coro das Velhas”.

28 Jul Sáb · 22:00 Praça  
Guilhermina Suggia, Matosinhos

Pedro Abrunhosa & 
Orquestra Sinfónica  
do Porto Casa da Música
Festival Matosinhos em Jazz

ENTRADA LIVRE

Baldur Brönnimann direcção musical 

Pedro Abrunhosa voz

Temas de Pedro Abrunhosa  

(arranjos de Pedro Moreira)

Num concerto oferecido à cidade de Mato‑
sinhos, a Orquestra Sinfónica apresenta um 
concerto inédito centrado nas canções de 
um nome fundamental do panorama musical 
português dos últimos 25 anos. No palco parti‑
lhado com o próprio Pedro Abrunhosa e o seu 
Comité Caviar serão interpretados autênti‑
cos hinos que marcaram várias gerações de 
ouvintes, como “Tudo o que eu te dou”, “Lua”, 
“Toma conta de mim” ou “Se eu fosse um dia 
o teu olhar”.



MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONALPATROCÍNIO VERÃO
NA CASA SUPER BOCK


