
MECENAS PRINCIPAL  
CASA DA MÚSICA

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL

05 Jun 2016
18:00 Sala SuggiaConservatório  

de Música do Porto
Concerto de Encerramento do Ano Escolar

1ª PARTE

Orquestra do Norte
José Ferreira Lobo direcção musical
Patrícia Carvalho piano (Prémio Conservatório de 
Música do Porto/ Orquestra do Norte)

Sergei Rachmaninoff 
Concerto para piano n.º 2, em Dó menor (1901; c.33min.)

1. Maestoso
2. Adagio sostenuto
3. Allegro scherzando

2ª PARTE

Orquestra do Norte com a participação de alunos do 
Conservatório de Música do Porto
Academia Coral do Porto
Ensemble Vocal Pro Musica
José Manuel Pinheiro direcção musical
Carlos Batista Rêgo voz branca
Abdul Rehman Mangá chamada para a Oração 
(Presidente do Centro Cultural Islâmico do Porto)
Mariana Silva soprano
Patrícia Quinta meio ‑soprano
Ruben Fernandes tenor
Pedro Telles barítono
Jairo Grossi projecção

Karl Jenkins 
The Armed Man: A Mass for Peace (1999; c.65min.) 

1. The Armed Man
2. The Call To Prayers (Adhaan)
3. Kyrie
4. Save Me From Bloody Men
5. Sanctus
6. Hymn Before Action
7. Charge!
8. Angry Flames
9. Torches
10. Agnus Dei
11. Now The Guns Have Stopped
12. Benedictus
13. Better Is Peace

Promotor: Conservatório de Música do Porto

Sergei Rachmaninoff – Concerto para piano n.º 2

Em 1899, Rachmaninoff estreou ‑se em Londres, na sua primeira 
aparição significativa como pianista e compositor fora da Rússia. 
A Philarmonic Society convidara ‑o na esperança de que tocasse 
o seu 2º Concerto para piano, mas a verdade é que Rachmani‑
noff não tinha sequer começado a compor a obra. O compositor 
encontrava ‑se então num período de profunda crise pessoal, na 
sequência do enorme fracasso a que fora votada, na estreia, em 
Março de 1897, a sua Primeira Sinfonia. Desde então, não tinha 
conseguido compor praticamente nada. De grande ajuda acaba‑
ria por ser o médico Nikolay Dahl, especialista em técnicas de 
hipnose. Segundo alguns, foram essas técnicas que lhe cura‑
ram a depressão; outros sustentam que Dahl se limitou a conver‑
sar com o compositor e ajudá ‑lo a reconquistar a confiança nas 
suas capacidades. Seja como for, o 2º Concerto para piano – dedi‑
cado, justamente, a Nikolay Dahl – foi a primeira obra substancial 
a seguir ‑se àquele período de crise. Acabaria por tornar ‑se a obra 
mais popular do autor.

O concerto tem a estrutura tradicional de três andamentos, 
seguindo o esquema rápido ‑lento ‑rápido (com a particularidade 
de Rachmaninoff ter composto inicialmente o segundo e o terceiro 
andamentos, e só depois o primeiro). Após uma introdução com 
acordes cheios no piano, evocando o som de sinos, o primeiro 
andamento opõe dois temas: um primeiro, escuro e apaixonado, 
nas cordas; e um segundo, lírico e nostálgico, no piano. O segundo 
andamento elabora continuamente um único tema, extremamente 
evocativo, de carácter doce e terno. Já o terceiro tem um carácter 
mais vivo, contrapondo passagens extremamente virtuosísticas 
para o piano com uma melodia muito expressiva, ouvida inicial‑
mente no oboé e nas violas.

DANIEL MOREIRA

Karl Jenkins – The Armed Man: A Mass for Peace

The Armed Man: A Mass for Peace tem sido um sucesso interna‑
cional e uma referência no catálogo do compositor Karl Jenkins 
(1944). Encomendada pela Royal Armouries Museum para as cele‑
brações do milénio, os textos foram selecionados pelo próprio 
diretor da instituição, Guy Wilson (1950). Estreada a 25 de abril de 
2000 na Royal Albert Hall sob direção de Grant Llewellyn (1960), 
foi dedicada às vítimas do Kosovo. Refletindo as marcas de um 
século marcado pela guerra e destruição, anuncia a esperança 
num futuro mais pacífico.

Cosmopolita, a composição constrói pontes entre reli‑
giões, culturas e períodos históricos, resultando num caráter 
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apelativamente intercultural. Nas palavras de Guy Wilson, Karl 
Jenkins compôs a “composição mais maravilhosa, variada, aces‑
sível, adequada, cantável, que abraça o mundo inteiro e toda a gama 
de emoções evocadas pela guerra e pela paz”.

Numa tradição de seis séculos, o ponto de partida é a canção 
do século XV L’Homme Armé que, de origem desconhecida, 
serviu como base de composição a muitas outras obras maiores 
da história da música. Contudo, o texto final da obra conta, para 
além de textos do próprio Guy Wilson, com excertos de Rudyard 
Kipling (1865 ‑1936), John Dryden (1631 ‑1700), Jonathan Swift (1667
‑1745), Toge Sankichi (1917 ‑1953), Thomas Malory (1405 ‑1471), 
Alfred Tennyson (1809 ‑1892), da Bíblia e do Mahabharata (texto 
sagrado hindu), incluindo também o “adhaan” (chamada para a 
oração muçulmana). 

Compositor e intérprete, nascido no País de Gales a 17 de feve‑
reiro de 1944, Karl Jenkins estudou na Universidade de Cardiff e 
mais tarde na Royal Academy of Music em Londres. Começou a sua 
carreira como oboísta da National Youth Orchestra of Wales, mas 
foi na área do jazz e da música ligeira que obteve inicialmente reco‑
nhecimento público. Diversas vezes premiado e distinguido como 
Oficial da Ordem do Império Britânico, a sua obra é vasta e eclética.

Esta composição foi um verdadeiro fenómeno aquando da 
estreia, sendo a sua interpretação muito frequente. Intensa, 
reflexiva e emocionalmente impactante, The Armed Man traduz 
também o percurso de vida do compositor sendo notórias outras 
influências estilísticas. 

O título principal provem da tradução para língua inglesa da 
canção popular francesa do século XV L’Homme Armé (“O homem 
armado”). O subtítulo de A Mass for Peace justifica ‑se pelo uso 
de parte do ordinário da missa católica (com exceção do Glória 
e do Credo) e pela narrativa clara que apresenta a sua conce‑
ção global. A obra começa com o som marcado da caixa e com a 
melodia, no flautim, da canção popular francesa que lhe dá o nome, 
melodia esta apresentada sucessivamente pelo coro ao longo do 
andamento. Numa mudança de ambiente, estilo e carácter, ouve‑
‑se a chamada para a oração muçulmana, o “adhaan”, seguida do 
Kyrie, onde o autor, numa homenagem ao compositor renascen‑
tista Palestrina, cita a secção sobre as palavras “Christe Eleison” 
da sua missa homónima. Depois de excertos dos Salmos 58 e 59 
em forma de cantochão, ouve ‑se um intenso e ritmicamente primi‑
tivo Sanctus, seguido de Hymn Before Action, com palavras de 
Rudyard Kipling. Destaque neste andamento para a tensão cons‑
truída para enfatizar as palavras “Lord grant us strength to die” 
(“Senhor dai ‑nos força para morrer”), que marcam o fim de toda 
esta parte da obra voltada para a introspeção. Passa ‑se agora para 
a ação. Charge! é o andamento central da peça, onde as palavras 
de John Dryden (também musicadas por Händel na sua Ode for 
St Cecilia’s Day) ecoam com um caráter bélico. Seguem ‑se exal‑
tações, ainda no mesmo andamento, ao combate pelas palavras 
de Johnathan Swift (“Abençoado aquele que morre pelo seu país”), 
mas tudo termina com as consequências inevitáveis, com gritos 
que simbolizam o horror da destruição causada pela guerra. Este 
andamento culmina num profundo silêncio seguido do lúgubre Last 
Post (melodia usada nos funerais militares na Commonwealth). 
Os próximos andamentos são pungentes meditações sobre os 
resultados nefastos da guerra: Angry Flames, com excerto de um 

poema de Toge Sankichi que relata os horrores de Hiroshima (o 
próprio poeta acaba por morrer na sequência da exposição à radia‑
ção); Torches reflete pesarosamente sobre a condição humana 
numa alusão ao livro sacro Hindu Mahabharata. O tema elegíaco 
do Agnus Dei relembra o sacrifício, e a perda e angústia surgem 
em Now The Guns Have Stopped. O Benedictus explora um clima 
diferente, uma afirmação de esperança, onde uma lírica melodia 
no violoncelo retrata um lento reerguer daqueles que sobreviveram 
à angústia da guerra. Depois deste revigorante andamento, num 
retorno ao século XV inicial, o último andamento tem um caráter 
festivo. A paz foi restaurada e a obra aproxima ‑se positiva e triun‑
fantemente do seu término. Por fim, o coro canta palavras retira‑
das do livro do Apocalipse: “Deus enxugará todas as lágrimas; não 
haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor”. 

The Armed Man: A Mass for Peace alerta para uma realidade 
muito presente no quotidiano da sociedade atual: a ameaça da 
guerra. Esta mensagem talvez explique o seu constante sucesso. 
Transmitida através da usual exploração de sons, timbres, estilos, 
géneros, ambientes e narrativas, resulta numa composição que 
atrai um público muito vasto, o que ajuda à proliferação da mensa‑
gem. Na verdade, continua a surpreender pela forma como trans‑
mite a mensagem de paz: sem recurso ao macabro, a linguagem 
simples e objetiva, mas simultaneamente lírica e profunda, conduz 
o público à reflexão.

Turma de 12º Ano do Conservatório de Música do Porto/ trabalho realizado 

no âmbito da disciplina de História da Cultura e das Artes

Alunos do CMP que integram a Orquestra do Norte

Isabel Santos (11º Ano) flauta 2 (+ piccolo)
Raquel Silva (8º Grau) oboé 2
Duarte Vale (10º Ano) clarinete 2
Belisa Silva (8º Grau) fagote 2
António Daniel Batista (7º Grau) trompete 3
José Filipe Santos (11º Ano) tuba
Rodrigo Allen Pinho (9º Ano) percussão 1
Bruno Silva (8º Ano) percussão 2
Rui Brito (11º Ano) percussão 4
Eduardo Carneiro Dias (11º Ano) percussão 5
Lia Yeranosyan (11º Ano) violino 1
Leonardo Bom Pinto (12º Ano) violino 1
Inês Martins Barros (11º Ano) violino 1
Mariana Lopes (11º Ano) violino 1
Laura Peres (6º Grau) violino 1
Carolina Ascenção (11º Ano) violino 2
Luis Ricardo (10º Ano) violino 2
Tomás Pinto (6º Grau) violino 2
Nuno Henrique Felisberto (6º Grau) violino 2
Inês Couto (8º Grau) violino 2
Pedro Marques (12ºAno) viola
Afonso Costa (6º Grau) viola
Marta Sauvarin Lopes (12º Ano) violoncelo
José Alexandre Tedim (12º Ano) violoncelo
Joana Matos (6º Grau) contrabaixo
Raul Vilhena Represas (9º Ano) contrabaixo


