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1ª PARTE

Henry Purcell 
Suite Abdelazar, Z. 570 (1695; c.13min)

1. Ouverture
2. Rondeau
3. Air
4. Air
5. Minuet
6. Air
7. Jig
8. Hornpipe
9. Air

Benjamin Britten 
Simple Symphony, op. 4 (1934; c.16min)

1. Boisterous Bourrée
2. Playful Pizzicato
3. Sentimental Saraband 
4. Frolicsome Finale 

2ª PARTE

Luís de Freitas Branco 
A Morte de Manfred (1906; c.10min)

Arnold Schoenberg 
Noite Transfigurada, op. 4 (1899; c.30min)*

*tradução do poema de Richard Dehmel por Ofélia Ribeiro,  

gentilmente cedida pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Abdelazar or The Moor’s Revenge é uma peça de teatro escrita 
em 1676 por Aphra Behn (1640 ‑1689), escritora ao serviço da corte 
do Rei Carlos II – casado com a princesa portuguesa Catarina de 
Bragança. O género no qual Aphra Behn começa por se destacar 
é a poesia, que escreve ao longo de toda a vida, mas a necessidade 
de ganhar a vida leva ‑a a trabalhar também como espia em Antuér‑
pia ao serviço da monarquia inglesa – sem grande resultado, já que 
o rei demorava a pagar se é que pagava de todo. A escrita de peças 
de teatro para as companhias de teatro oficiais da corte acaba por 
ser o seu principal ganha ‑pão, a par de outras obras de ficção – é 
uma autora ‑chave no desenvolvimento do romance inglês, embora 
envolta em muita polémica e proscrita nos séculos seguintes pela 
frequente escolha de temas de cariz sexual. Foi uma das primeiras 
mulheres britânicas a ganhar a vida como escritora.

Associado também à corte inglesa neste período, Henry Purcell 
(1659 ‑1695) foi igualmente prolífico no que respeita à música para 
teatro e para a prática doméstica de amadores. Compositor da 
orquestra de cordas do Rei Carlos II em 1677, organista da Abadia 
de Westminster em 1679 e da Capela Real em 1682, foi o compositor 
inglês mais importante do período Barroco. É especialmente notá‑
vel a sua ópera Dido and Aeneas, mas para além de várias obras de 
teatro musical escreveu ainda música de cena para dez peças de 
teatro, música de câmara e para instrumentos de tecla.

No Verão de 1695, Purcell escreveu música de cena para uma 
reposição da peça Abdelazar. A abertura é em estilo francês, com 
duas partes: à austeridade dos ritmos pontuados segue ‑se uma 
secção em contraponto imitativo. As oito peças que se seguem 
são marcadas pela sua elegância e vivacidade, e entre elas é espe‑
cialmente reconhecível o Rondeau, que se tornou célebre como 
tema ‑base das Variações e Fuga sobre um tema de Purcell, de 
Benjamin Britten – obra mais conhecida como Guia da Orques-
tra para Jovens.

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2017

Benjamin Britten (1913 ‑1976) nasceu em Lowestoft, um porto 
pesqueiro na costa do norte de Inglaterra. Começou a tocar piano 
e a compor aos cinco anos de idade, tendo escrito imensa música 
durante a infância. Mais tarde, já com vinte anos, trabalhou sobre 
algumas das suas peças de infância, dando origem a Simple 
Symphony para orquestra de cordas. A obra foi estreada na cate‑
dral de Norwich em Fevereiro de 1934, sob a direcção de Britten, 
sendo publicada no mesmo ano com uma dedicatória ao profes‑
sor de viola da sua infância, Audrey Alston. Uma nota de Britten 
na partitura diz que a peça “é inteiramente baseada em materiais 
escritos pelo compositor entre os seus nove e doze anos de idade”. 

Apesar de alguns dos desenvolvimentos dos temas serem 
novos e inovadores, há muitas e longas passagens da obra que 
são integralmente copiadas dos originais e apenas reorquestra‑
das. A escrita para cordas (como seria de esperar de um expe‑
riente violetista) é extremamente prática e bem conseguida. O 
andamento inicial, uma dança barroca com a métrica da bourrée, 
faz lembrar o ditado inglês sobre o mês de Março: “entra como 
um leão”, com sonantes acordes nos violinos e violas, “e retira ‑se 
como um cordeiro”. Este andamento é seguido de um scherzo e trio, 
todo ele em pizzicatos, cujo início tem a indicação Presto possi-
bile (“tão rápido quanto possível), e o trio molto pesante (“muito 
pesado”). O terceiro andamento tem novamente um ritmo de 
dança, com a divisão ternária de uma sarabanda, alcançando um 
clímax surpreendentemente intenso. O finale é baseado em duas 
melodias extremamente particulares no seu carácter (retiradas 
da Sonata n.º 9 de 1926 e de uma canção escrita em 1925); o final 
sincopado do segundo tema lança ‑nos directamente para a coda 
em tempo ainda mais rápido, Più presto.

ANTHONY BURTON, 2013 (TRADUÇÃO: RUI PEREIRA)
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Manfred é um poema dramático escrito em 1817 por Lord Byron 
(1788 ‑1824), uma enorme referência do Romantismo britânico. O 
seu período de maior notoriedade iniciou ‑se com a publicação do 
poema Childe Harold’s Pilgrimage, em 1812, e culminou com Don 
Juan, em 1819, um longo poema em 17 cantos. É na primeira destas 
obras que surge pela primeira vez a figura do herói byroniano – 
uma personagem de grande inteligência e poder de sedução, mas 
com princípios morais fora dos padrões aceites pela sociedade e 
fugido a um passado problemático misterioso. Esta poderia ser uma 
descrição do próprio Lord Byron, transposta para muitas das suas 
obras incluindo o poema Manfred. O protagonista é um nobre que 
vive nos Alpes de Berna e convoca sete espíritos que lhe possam 
fazer perder a memória que o atormenta, um sentimento de culpa 
misterioso relativo à morte da sua amada. No final, Manfred recusa 
submeter ‑se aos poderes dos espíritos, não entregando a alma aos 
céus ou ao inferno, mas sim à própria morte.

Com a composição da grandiosa Sinfonia Manfred aos 15 anos 
de idade, Luís de Freitas Branco (1890 ‑1955) revelou o “talento 
incrivelmente precoce daquele que veio a ser o introdutor do 
modernismo em Portugal e um dos principais sinfonistas e culti‑
vadores do poema sinfónico no nosso país”, segundo Alexandre 
Delgado. Este autor explica que Manfred é um número extraído 
dessa sinfonia mas que não consta na sua versão final. Trata ‑se de 
um intermezzo para instrumentos de cordas sem “qualquer ponto 
de contacto com o número equivalente da sinfonia (que o terá subs‑
tituído)”. “É um trecho nobremente expressivo, de estrutura circu‑
lar, cujo sabor modal tem parentescos curiosamente puccinianos.”

FERNANDO PIRES DE LIMA, 2017

No Verão de 1897, um jovem intelectual, músico e pintor de origem 
judaica, de educação católica mas convertido já em idade adulta ao 
Protestantismo, compõe o seu primeiro quarteto em Ré maior, obra 
de largas linhas românticas e forte influência brahmsiana. Arnold 
Schoenberg (1874 ‑1951), discípulo do compositor Zemlinsky e 
membro da Associação dos Músicos de Viena (da qual Brahms 
foi presidente honorário), dava, assim, os primeiros passos numa 
profissão alternativa ao trabalho como bancário e maestro do Grupo 
Coral dos Metalúrgicos de Stockerau. No ano seguinte este quarteto 
será tocado na Associação com bastante sucesso. Mas a execu‑
ção dos seus Lieder nesse ano anuncia já o carácter escandaloso 
que acompanhará grande parte da sua carreira. Em 1899 compõe 
o sexteto Noite Transfigurada, recusado pela mesma Associa‑
ção, executado publicamente somente em 1903: às influências de 
Brahms juntava ‑se o poder dramático e harmónico do wagnerismo, 
coisa inconciliável para os músicos e críticos tradicionais, forte‑
mente entrincheirados nas respectivas fileiras pseudo‑estéticas. 

Segundo palavras do próprio Schoenberg, o sexteto Noite Trans-
figurada – Verklärte Nacht op. 4 – pretende simplesmente repre‑
sentar musicalmente a natureza e os sentimentos humanos. É uma 
peça programática, escrita no decorrer de três intensas semanas 
de Setembro, tendo por base um poema de Richard Dehmel (cuja 
leitura precede neste concerto a interpretação da obra). É uma 
obra profundamente descritiva, rica de ambientes e efeitos conse‑
guidos através de uma exploração requintada dos instrumentos, 
do fraseado e da harmonia. Construída num único andamento, à 
imagem da Sonata de Liszt, é também marcadamente dramática, 

usando técnicas de desenvolvimento motívico próximas dos leit-
motiv wagnerianos, recordando ‑nos a par e passo o carácter das 
personagens e as diferentes facetas do drama. Noite Transfigu-
rada é, ainda, uma obra ímpar no desenvolvimento de técnicas de 
contraponto, mostrando um jovem Schoenberg já conhecedor dos 
intrincados labirintos do relacionamento melódico entre os diver‑
sos instrumentos, ao serviço de uma intensidade levada, muitas 
vezes, aos limites da expressão dramática. O rendilhado das frases, 
o simbolismo dos motivos e a expressividade harmónica e instru‑
mental remetem ‑nos para o Jugendstyl dos seus contemporâneos 
da Secession, na transfiguração dos meios académicos tradicionais 
numa arte fortemente simbólica, tantas vezes também labiríntica de 
formas, ornamentos e cores. E Schoenberg foi, também, um pintor 
expressionista, tendo obtido assinalável êxito em anos posteriores.

Deste sexteto, Schoenberg fez duas versões para orquestra de 
cordas em 1917 e 1943, respectivamente.

FRANCISCO MONTEIRO, 2007

Anglo ‑Portuguese Ensemble

Fundado em 2015, o Anglo  ‑Portuguese Ensemble é uma formação 
de cordas constituída por  jovens músicos profissionais de excelên‑
cia residentes em Londres, maioritariamente oriundos de Portugal 
e do Reino Unido. Os seus membros colaboram com orquestras de 
prestígio como a Sinfónica de Londres, a Filarmónica de Londres, 
a Royal Philharmonic e a Orquestra de Paris, entre outras. O grupo 
nasceu através de uma parceria com a Embaixada de Portugal no 
Reino Unido e tem contado com o seu apoio institucional. Desde 
2016, conta também com a contribuição da Embaixada Britânica 
em Lisboa, assim como da Anglo  ‑Portuguese Society.

Desde a sua génese, o Ensemble tem actuado por diversas 
vezes em Londres: na sua residência artística na Igreja de Our 
Lady of the Assumption and St Gregory (Embaixada Portuguesa 
em Londres  no tempo do Marquês de Pombal), assim como na 
Residência do Embaixador Português. Esteve presente também 
na edição de 2016 do Festival Internacional de Música do Marvão, 
na sua versão de música de câmara. O Ensemble desenvolve a sua 
actividade através de concertos diversificados de música erudita, 
procurando divulgar as culturas portuguesa e britânica em ambos 
os países e estimular o intercâmbio cultural e de artistas.
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