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AS RAZÕES 
DE UMA 
ESCOLHA
O que nos leva agora a colocar 
no centro da Temporada 2017 
da Casa da Música a música 
Britânica? Dois aspectos. A 
ligação histórica, mercantil 
e sanguínea ancestral entre 
Portugal e o Reino Unido (ou a 
Inglaterra antes dele existir), 
muito anterior aos Tratados 
de Windsor e Methuen e, o 
que mais aqui nos importa, a 
urgência de partilharmos com 
o nosso público um património 
musical de primeira grandeza. 
Para alguns será uma mera 
confirmação, para muitos uma 
verdadeira revelação.

António Jorge Pacheco
Director Artístico e de Educação  

da Casa da Música

É uma das grandes novida-
des com que a Casa entra em 
2017: o início do processo 

que conduzirá ao surgimento do  
Coro Infantil Casa da Música, um 
agrupamento pautado por crité-
rios superiores que, quando esti-
ver no ponto, deverá integrar o 
leque das formações residentes, 
podendo acompanhá-las em concer-
tos corais sinfónicos. Mas todas as 
etapas terão de ser percorridas e os 
seus tempos respeitados, tanto mais 
que se trata de um projecto de raiz 
– apoiado pela Allianz – e com um 
alcance maior do que o palco.

Três escolas públicas do ensino 
básico da Área de Metropolitana do 
Porto foram escolhidas como campo 
de recrutamento, passe a expressão 
– na verdade, tubos de ensaio que 
os formadores do Serviço Educa-
tivo têm procurado agitar ao ritmo 
da alegria, do entusiasmo e, claro, 

da música, até agora com resulta-
dos surpreendentes. 

“Estão a progredir muito de aula 
para aula. São afinados e bastante 
rápidos a memorizar as coisas. Nunca 
pensei vê-los já tão motivados”, revela 
Joana Araújo, que orienta sessões 
semanais para seis turmas na EB1 de 
Quatro Caminhos, Senhora da Hora. 
“Por enquanto queremos que seja 
uma experiência lúdica, com repertó-
rio fácil, intuitivo, para que eles se sin-
tam confiantes a cantar. Mais tarde, 
pouco a pouco, vamos aproximando 
o repertório do clássico”, explica, sem 
hesitar quanto ao potencial do pro-
jecto: “É muito grande”.

Tanto nesta escola como nas outras 
duas – EB1 da Lomba (Porto) e da 
Quinta das Chãs (Gaia) – os alunos de 
todos os anos são estimulados a inte-
grar e enriquecer um processo criativo 
de exploração de repertórios corais 
e composição colectiva que vai ao 

encontro dos conteúdos curriculares.  
Mas os docentes já detectam outras 
vantagens na iniciativa. “Depois das 
sessões musicais, eles regressam à 
sala de aula muito mais calmos. A 
falta de concentração é um dos pro-
blemas com que lidamos no dia-a-
-dia, e isto ajuda-nos a trabalhar essa 
parte”, diz Teresa Serrasqueiro, pro-
fessora do 3º B da Quatro Caminhos.

Para Jorge Prendas, coordenador  
do Serviço Educativo da Casa da 
Música, “o mais fantástico no Coro 
Infantil é aliar a exigência artística, 
uma marca da Casa, à inclusão de 
pessoas que de outra forma não pode-
riam aceder a um projecto destes, 
uma marca do Serviço Educativo”. 

A visão de futuro, diz, contempla o 
desejo de alargar com o Coro Infantil 
a família dos agrupamentos residen-
tes da Casa da Música, o que implica 
ambicionar para ele, a médio/longo 
prazo, um estatuto de referência 

internacional. “Aquilo que estamos 
a trabalhar hoje atingirá o tal ponto 
de excelência musical daqui a uns 
anos”, prevê Jorge Prendas, salien-
tando que as características específi-
cas do projecto levam a que a estru-
tura montada para o recrutamento 
de vozes se mantenha ao longo do 
tempo: “Um coro desta natureza 
terá sempre necessidade de recru-
tar novos elementos, pelo que a con-
tinuidade da ligação à escola pública 
está assegurada. Gostava de, no 
futuro, poder ter mais escolas envol-
vidas, oferecendo assim também a 
mais crianças a oportunidade de des-
cobrirem a sua voz, de descobrirem 
a música”. 

Nunca houve uma altura no 
final do século XX ou no iní-
cio do actual em que a iden-

tidade britânica tenha sido tão fácil 
de entender como agora, especial-
mente quando o Brexit é visto atra-
vés do prisma político da Europa 
continental: o Reino Unido e os bri-
tânicos são aquele grupo de ilhas e 
seus habitantes que se definem pela 
decisão – embora pela menor mar-
gem – de serem livres da UE, quais-
quer que sejam as consequências.

E, no entanto, nunca foi a identi-
dade britânica uma noção tão con-
testada e dinâmica em termos da 
política doméstica frágil da Grã-Bre-
tanha, das narrativas culturais acerca 
do Britishness e sua representação e 
significado para o resto do mundo – 
e como isto tudo afectou as culturas 
musicais do Reino Unido.

Para os compositores vivos repre-
sentados no fim-de-semana de aber-
tura do ano exploratório da música 
britânica a questão de identidade 
nacional não é algo que entre cons-
cientemente no seu trabalho. O 
facto sequer de ela existir é algo que 
muitos deles querem e precisam de 
esquecer. Quem disser ao Harrison 
Birtwistle que a sua obra é de sen-
sibilidade ou tradição “British” ou 
“English” tem de se preparar para 
a resposta – visceral e inesquecível 
como Earth Dances.

No caso da nova geração de com-

positores criativamente tão distin-
tos como Daniel Kidane e Philip 
Venables, ou Rebecca Saunders e 
Julian Anderson, se há alguma coisa 
que os une é um espírito de diversi-
dade e abertura e a refracção de uma 
gama de influências multifacetada, 
desde modernismos musicais a tea-
trais, artísticos, e ao avant-garde lite-
rário que os torna a eles e à sua obra 
parte da modernidade tanto global 
como britânica. Se interpretarmos 
estes compositores e as suas multi-
plicidades musicais como “Britâni-
cos” é por assim escolhermos imagi-
ná-los e não pelo modo como soam 
as suas composições. 

Porém, o passado é outro país: 
grande parte da música que iremos 
ouvir neste fim-de-semana foi criada 
por compositores para quem a ques-
tão de o que será o Britishness na 
música era uma inspiração impor-
tante a nível criativo, cultural e polí-
tico – não só para Thomas Arne e 
a sua música da nação Rule Britan-
nia!, originalmente escrita para a 
masque Alfred em 1740; também 
para Benjamin Britten no seu traba-
lho enquanto figura do pós-guerra, 
para mostrar como a música podia 
tanto pertencer às comunidades 
como às salas de espectáculo; ouve-
-se no nacionalismo cósmico de The 
Planets por Gustav Holst; enquanto 
a música de séculos anteriores, a 
obra católica coral de compositores 

ingleses, de John Dunstable a Tho-
mas Tallis, revela uma história mais 
antiga dos sons turbulentos, corte-
ses e religiosos da nação.

Ao procurar ligações de British-
ness ao longo dos séculos e em todo 
este diverso repertório – e isto só 
num fim-de-semana da temporada 
– corre-se o risco de generalização 
e, no pior dos casos, caricatura. Que 
isto tudo é “música britânica” não se 
questiona, mas faz parte de uma his-
tória dinâmica e contínua acerca de 
o que é o Bitishness aqui e no estran-
geiro. E quem realmente controla o 
quão “britânica” esta música é não 
são os compositores mas sim os pro-
gramadores, os seus comentadores 
e, acima de tudo, os seus ouvintes: 
todos nós na Casa da Música.

Como dizia o poeta escocês – e bri-
tânico – Robert Burns: “O wad some 
Power the giftie gie us, to see oursels 
as ithers see us!”: “Oh would some 
Power the gift give us, to see our-
selves as others see us!” (Se algum 
poder nos lograssem oferecer seria o 
de nos vermos a nós próprios como 
nos vêem os outros!). Esse é o verda-
deiro dom da temporada da Casa da 
Musica – e deste fim-de-semana de 
abertura inspirador. 

Tom Service  
Musicólogo

O BRITISHNESS NA MÚSICA

CASA DA MÚSICA VAI TER CORO INFANTIL
Está a dar os 
primeiros passos 
um projecto 
em articulação 
com três escolas 
públicas do ensino 
básico do Grande 
Porto que visa, 
a médio prazo, 
a criação de um 
novo agrupamento 
residente para a 
Casa da Música
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O Compositor em Residên-
cia na Casa da Música em 
2017 é o britânico Sir Harri-

son Birtwistle, uma grande referên-
cia da música do nosso tempo. Estu-
dou clarinete e composição no Royal 
Manchester College of Music, mas 
em 1965 vendeu os seus clarinetes 
para se dedicar totalmente à compo-
sição. A ópera Punch and Judy, jun-
tamente com Verses for Ensembles e 
The Triumph of Time, tornou-o uma 
figura fundamental da música britâ-
nica. Muitas das suas partituras são 
hoje interpretadas pelos principais 
agrupamentos mundiais de música 

contemporânea, entre os quais o 
Remix Ensemble. A música orques-
tral inclui por exemplo a encomenda 
da Casa da Música Responses, para 
piano e orquestra, aqui apresentada 
em 2014, ou Panic, obra que chocou 
os BBC Proms 1995 e será tocada em 
Abril pela Orquestra Sinfónica, no 
âmbito do festival Música & Revo-
lução. Depois há todo um mundo 
construído sob a forma de teatro 
musical e um fascínio pelas narrati-
vas da mitologia que transpira para 
muitas das obras que estão incluí-
das na retrospectiva que a Casa da 
Música apresenta ao longo do Ano 

Britânico. Birtwistle escreve música 
marcada pelo dinamismo dos ele-
mentos, segundo Tom Service (The 
Guardian): “Às vezes violenta, con-
tudo frequentemente lírica, é enér-
gica embora também melancólica, 
mas sempre em luta, sempre à pro-
cura, sempre em movimento.”

Presença recorrente na progra-
mação da Casa da Música, tivemos o 
privilégio de o receber por duas oca-
siões em que a sua música aqui foi 
apresentada. Começámos a entre-
vista precisamente com a evocação 
dessas visitas.

Tendo já visitado a Casa da Música 
duas vezes, em 2005 para um con-
certo do Remix Ensemble e em 
2014 para a estreia portuguesa 
da obra Responses pela Orquestra 
Sinfónica, que lembrança guarda 
dessas visitas?
Vocês são privilegiados por terem 
esse local tão maravilhoso para 
se tocar música. Não só tem uma 
arquitectura fantástica como soa 
também maravilhosamente – e o 
mais importante é o modo como 
soa. Mas acaba por ser também um 
local apropriado para apresentar o 
tipo de música que escrevo, é uma 
espécie de habitat natural… O que 
me espanta é o público, que sem-
pre me pareceu muito receptivo, 
coisa que nem sempre acontece. 
Outro aspecto extraordinário, para 
mim que já por aqui ando há bas-
tante tempo, é a qualidade fabu-
losa das interpretações. Costumo 
dizer que tocar a minha música era 
noutra época tão complicado como 
tentar convencer crianças a comer 
couves. Diziam-lhes que lhes fazia 
bem. Mas agora é diferente: as pes-
soas estão lá para realmente estar 
lá, e não apenas porque lhes disse-
ram que se trata de cultura e lhes 
faz bem. Particularmente no Porto, 
pela experiência das minhas visi-
tas anteriores, julgo que o público 
é muito receptivo e genuinamente 
entusiasta e inteligente.
A abertura do Ano Britânico na Casa 
da Música, neste mês de Janeiro, é 
marcada pela apresentação de três 
obras suas para diferentes agrupa-
mentos. A primeira, Earth Dances 
para orquestra, é uma obra-chave 
da sua carreira e é dedicada a Pierre 
Boulez. Qual é o significado da 
música de Boulez na sua obra?
Ele era dez anos mais velho do que 
eu mas o oposto de mim… Está a 
ver a borboleta? A borboleta vem 
ao mundo completamente formada, 
não existe a borboleta bebé. Como 
compositor, Boulez parecia ser tam-
bém assim. Desde o início ele entu-
siasmou-se muito comigo e nunca 
percebi bem porquê. Foi uma espé-
cie de amigo musical, apoiante da 
minha música; e estava em Londres 
durante os anos da minha formação, 
pelo que lhe devo mais do que talvez 
a qualquer outra pessoa.

O Remix Ensemble irá interpretar 
Theseus Game para grande ensem-
ble e dois maestros, uma das mui-
tas peças que escreveu com base 
em temas mitológicos. De que 
modo se transfere para a obra a 
narrativa do mito de Teseu – que 
combate o Minotauro entrando no 
Labirinto de Creta?
Eu escrevi uma ópera sobre Teseu 
e o Minotauro, e utilizei para esta 
obra a metáfora de Teseu e a noção 
do labirinto, no sentido em que a 
minha peça é como um labirinto e 
funciona de modo complexo. É por-
tanto uma obra dedicada não apenas 
à mitologia e à história do labirinto, 
mas à ideia musical e ao conteúdo 
dramático da peça. 
Porquê dois maestros para dirigir 
a obra?
É uma necessidade. Não é, como se 
poderá pensar, uma ideia cosmé-
tica, mas sim uma ideia ditada pela 
música e pelo modo como duas coi-
sas são independentes uma da outra 
e dependentes entre si. Gosto de 
pensar que fiz algo que não pode-
ria ter sido feito de outra forma – a 
ideia musical só pode ser interpre-
tada desta forma. Tem a ver com o 
ritmo, não poderia ser dirigida ape-
nas por um maestro; foi uma espécie 
de desafio a um determinado modo 
de pensar. 
Quanto à obra interpretada pelo 
Coro Casa da Música ainda na 

abertura do Ano Britânico, Three 
Latin Motets, aqui ouvimos uma 
rara abordagem sua a textos reli-
giosos dos séculos XIII e XIV. 
Não se tratando propriamente de 
música sacra, como surgem estes 
motetes?
A peça Three Latin Motets vem de 
uma obra teatral sobre a Última Ceia, 
em que personagens do passado são 
chamadas por um fantasma à época 
da viragem de século. Como se esses 
discípulos fossem chamados ao nosso 
tempo. Achei que seria impossível 
falar da Última Ceia sem a crucifica-
ção. Para ilustrar o encontro entre 
Jesus Cristo e todas as outras perso-
nagens, no nosso tempo, eu quis mos-
trar algo completamente diferente que 
recua ao tempo de Cristo, e fi-lo em 
três quadros com música sem acom-
panhamento, em que o tempo se move 
para o passado – começa com a cruci-
ficação, depois o percurso para o Cal-
vário e, finalmente, o Jardim de Geth-
semane onde Jesus é traído por Judas. 
O que acontece então em simultâ-
neo na outra época – a nossa época – 
é o tempo a mover-se para diante, e 
quando chegamos ao fim os dois tem-
pos tornam-se o mesmo tempo. É 
algo dramatizado no interior da peça, 
em que vemos estes dois tempos – o 
moderno e o tempo original de Cristo 
– com duas músicas diferentes e uma 
representação teatral com cor e movi-
mento lento. Os motetes acompa-
nham estes três quadros.
O facto de o mesmo concerto incluir 
peças do Renascimento – John 
Dowland, John Dunstable, Thomas 
Tallis e John Taverner – tem algum 
significado especial, enquanto refe-
rências importantes para si?
Sim. Quando eu era estudante ensi-
naram-me que a música começou 
com Bach, mas na verdade há mui-
tos e muitos anos antes de Bach. 
Diziam-me que essa era música 
do passado, está a ver, música da 
Era das Trevas. Sempre achei essa 
música altamente sofisticada e o seu 
estudo tem sido para mim o trabalho 
de uma vida.
A restante temporada inclui um 
retrato da sua obra com nove peças 
para uma grande variedade de for-
matos e que atravessam a maior 
parte da sua carreira. Esta selec-
ção representa fielmente o modo 
como se sente musicalmente neste 

momento, no presente, ou será 
mais adequado olharmos para ela 
como uma retrospectiva?
Bem, acho que será as duas coi-
sas, porque já há muito tempo que 
venho ouvindo a minha música, e 
tenho sobre ela algumas opiniões, 
que circulam pela minha cabeça. 
Escrever música – e posso ape-
nas falar por mim – é uma espécie 
de evolução da personalidade de 
alguém. Quando olho para obras do 
passado, de alguma forma é como 
se tivessem sido escritas por outra 
pessoa. Do meu ponto de vista há 
mudanças, mas não foram elas que 
mudaram, eu é que mudei. Então 
foi a minha relação com elas que 
mudou. É engraçado que quando se 
é compositor pensa-se sempre que 
se tem liberdade como artista, que 
se pode fazer o que se quer. De certo 
modo pode, mas ao mesmo tempo 
não se pode. Então, conforme nos 
tornamos mais velhos surge uma 
diferença entre o tempo em que 

estou agora em oposição àquele em 
que estava no passado. Sempre que 
termino uma composição sinto que 
entro numa trégua com a ideia. Acho 
sempre que há certas coisas que 
poderia ter feito melhor. A música 
é uma espécie de ferida, e as feridas 
ficam-me na memória, mas depois 
de algum tempo, como reacção ao 
passado, acho que quando as ouço 
outra vez penso ‘espera lá, chegou 
a ferida’; e muito frequentemente 
a minha neurose sobre a ferida já lá 
não está. Desapareceu. É como algo 
que melhorou; contudo, outras coi-
sas aparecem e penso ‘porque fizeste 
aquilo?’, outra ferida aparece então 
na luz do momento. Todas as pes-
soas criativas, se têm alguma quali-
dade, são neuróticas no que respeita 

ao seu trabalho, e muitas vezes sur-
preendo-me ao achar aquilo que fiz 
muito melhor do que me lembrava 
– certas coisas aconteceram entre-
tanto, e eu penso: ‘não me lembro 
disto’. Acho muito interessante essa 
questão, o que penso sobre a minha 
música e a minha relação com ela. 
Lembro-me de cada momento e 
muito frequentemente as composi-
ções são como velhos amigos, como 
reencontrar amigos de longa data 
depois de muito tempo sem os ver.
Então a sua relação com obras 
passadas, ao longo dos anos, não é 
propriamente linear, ou seja, não 
considera haver uma maior identi-
ficação com a qualidade das obras 
mais recentes e um maior distan-
ciamento de obras passadas?
Não, de modo nenhum, fico até fre-
quentemente muito surpreendido. 
O que se passa com o processo cria-
tivo é que, quando escrevemos uma 
peça, fazemo-lo o melhor que sabe-
mos. Não temos alternativa senão 
fazer o melhor que podemos e nesse 
sentido não temos controlo sobre o 
processo, é isso que quero dizer. O 
que fazemos naquele momento é o 
melhor possível.
Depois de várias obras-chave da 
sua carreira, a residência será 
encerrada com uma outra obra 
coral, intitulada Moth Requiem. 
Que espécie de metáfora traduz 
este “Requiem para a Traça”?
Sempre me interessei muito pela 
traça. É um animal misterioso. Não 
sei quais são os dados de Portugal, 
mas temos aqui mais de 2.000 espé-
cies. Ninguém as conhece e são coi-
sas muito belas. O texto que uso no 
Moth Requiem é sobre traças extin-
tas, por isso é, de alguma forma, 
uma metáfora sobre todas as coi-
sas passadas e sobre tudo aquilo 
que vai desaparecendo do mundo. 
Tenho uma relação especial com 
este insecto misterioso… O meu 
interesse pela história natural vem 
desde criança e tem-se mantido ao 
longo de toda a minha vida. A traça 
é apenas uma metáfora para todas 
estas coisas. E é um animal da noite, 
portanto de certo modo trata-se 
de um requiem nocturno, usando 
nomes latinos de traças que já estão 
extintas.

“ A MÚSICA É 
UMA ESPÉCIE 
DE FERIDA”

Sir Harrison Birtwistle, o maior 
compositor britânico vivo, aborda 
a sua relação com a música, 
fala sobre as três obras que o 
representam no programa de 
abertura oficial do Ano Britânico 
e diz que a Casa da Música é “um 
lugar maravilhoso para se tocar”

Escrever música 
é uma espécie 
de evolução da 
personalidade de 
alguém. Quando 
olho para obras 
do passado, de 
alguma forma é 
como se tivessem 
sido escritas por 
outra pessoa

Todas as pessoas 
criativas, se têm 
alguma qualidade, 
são neuróticas no 
que respeita ao seu 
trabalho

António Jorge Pacheco com Harrison Birtwistle na Casa da Música
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OTo Be or Not to Britten junta 
duas grandes figuras da 
cultura britânica. De que 

forma é que elas aparecem ou ins-
piram o espectáculo?
Tratando-se de um projecto eminen-
temente musical, está mais focado  
na figura de Britten. Toda a sua iden-
tidade, independência e frescura são 
uma fonte de inspiração inesgotável.
Há outro tipo de referências à cul-
tura britânica?
Haverá outras pequenas referências 
a pontuar o espectáculo. Mas o foco 
estará na música e na personalidade 
de Britten.  
Estamos perante um espectáculo 
de teatro musical? Como o pode-
mos classificar?
Será um espectáculo musical e tea-
tral, chamemos-lhe assim. Não é 
uma ópera, não é um musical. É uma 
espécie de bolo-rei em que o enredo 
teatral (bolo) está recheado de fru-

tas cristalizadas (música de Britten).
Quem vai estar em palco?
Em palco estarei eu e o Gabriel Neves 
(cantores), o João Tiago Magalhães 
(pianista), a Carolina Picas Maga-
lhães (violinista) e ainda alunos do 
projecto Óperafita e os Meninos 
Cantores da Trofa.
Quais são os passos para montar 
um espectáculo assim?
Resumindo muito, muito, definiram-
-se os objectivos a cumprir, tendo em 
conta o público-alvo. Depois foi-se à 
procura de material de Britten que 
fosse ao encontro deles. Foi-se dese-
nhando um guião, escolheu-se o 
elenco a partir daí... trabalho prático. 
No processo de criação incluíram-se 
ainda workshops de construção de 
máscaras para o Meninos Cantores 
da Trofa, que serão usadas para as 
cenas da Arca de Noé. Num traba-
lho desta natureza, mesmo depois 
de iniciada a fase prática, de traba-

lho musical e cénico, a parte criativa 
continua em construção até ao final 
da preparação e o espectáculo está 
sempre em crescimento.
Britten fez muita ópera, muitas 
cantatas em que o público partici-
pava, muita música para crianças. 
Alguma destas facetas vai estar 
representada, nomeadamente com 
referências ou excertos específicos 
de obras?
Sim, definitivamente, é um dos pon-
tos focados em To Be or Not to Britten. 
Teremos excertos de óperas como a 
Arca de Noé, ópera comunitária e com 
grande participação infantil, em que 
o próprio público ajudará a transfor-
mar a Sala 2 numa tempestade digna 
de um Adamastor.

BALDUR 
BRÖNNIMANN
Maestro Titular da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música

Vivi em Manchester desde 1996 a 
2009. Mudei-me para lá logo depois 
de uma bomba ter destruído grande 
parte do centro e a cidade ainda 
estava a recuperar. As pessoas eram 
doidas por música – a cidade tinha 
três grandes orquestras na cidade, 
inúmeras bandas de pop, sociedades 
de músicos amadores, salas de con-
certo e o Royal Northern College of 
Music, onde estudei.

Em Manchester conheci e tomei 
contacto com a grandeza da música 
britânica: Elgar, Britten, Walton, 
mas também conheci compositores 

como Butterworth, Bliss ou Tippett 
– que eram muito pouco tocados 
fora do Reino Unido. Vindo de uma 
cidade pequena da Suíça, Manches-
ter foi o meu primeiro contacto com 
o vasto mundo da música. Também 
a própria cidade pulsava música – 
Harry Birtwistle que é de Accring-
ton, ou Peter Maxwell Davies que 
era de Salford. E claro, Manchester 
tinha também outras figuras como 
Ian Curtis dos Joy Division, uma 
das bandas inovadoras que estava a 
emergir da dura realidade social do 
norte-oeste britânico. 

Depois de terminar os meus estu-
dos, tive o primeiro compromisso 
profissional com uma orquestra, a 
Northern Sinfonia em Newcastle. 
Fiz os concertos escolares e comu-
nitários, e visitamos todos esses 

lugares do Nordeste da Inglaterra 
onde tocamos música de Vaughan 
Williams, Delius ou Finzi nos audi-
tórios locais. Middlesborough, Sto-
ckton-on-Tees e Carlisle são algu-
mas das primeiras salas onde dirigi. 
E a todo o lado onde íamos com a 
orquestra, havia sempre biscoitos e 
chá no intervalo do ensaio. 

Agora alguma desta grande música 
vai ser ouvida no Porto, sobretudo 
a de Harry Birtwistle que escre-
veu esta obra-prima da música bri-
tânica do pós-guerra, Earth Dan-
ces. Apresentar música britânica na 
Casa da Música é para mim como um 
regresso a casa: um reencontro com 
velhos amigos e o retorno ao lugar 
onde me tornei músico. 

PAUL HILLIER
Maestro Titular  
do Coro Casa da Música 

A Grã-Bretanha tem uma longa his-
tória de relações cordiais e frutífe-
ras com Portugal. Não vou dizer que 
conheço todos os detalhes da história 
mas sinto que neste caso faz sentido 
falarmos de uma “relação especial”.

Por isso fiquei duplamente satis-
feito quando combinámos que 2017 
seria o Ano Britânico aqui na Casa da 
Música. A Grã-Bretanha tem uma 
herança particularmente rica em 
termos de música vocal antiga que 
se estende por mais de 800 anos, até 
cerca de 1200. Alguns dos maiores 
compositores ingleses atingiram o 
seu auge por volta do ano de 1600, 
como Byrd, Gibbons ou Dowland. 
Como não poderia deixar de ser, 
o meu plano é incluir parte dessa 
música nos programas deste ano, 
mas pretendo ir ainda mais atrás, 
até aos séculos XV e XIV, e apresen-
tar parte da música vocal que tem 
desempenhado um papel tão pre-
ponderante ao longo da minha car-
reira. E estou encantado com o facto 

de, no extremo oposto do espectro 
do tempo, encontrar o nosso com-
positor vivo mais ilustre, Sir Harri-
son Birtwistle, em lugar de destaque 
este ano, e de quem serão ouvidas no 
Porto, ao longo da temporada, várias 
composições. Para nós, no Coro Casa 
da Música, isso representa uma 
razão extra (caso fosse necessária 
mais alguma) para interpretarmos 
a música inglesa antiga – incluindo 
Dowland – com a qual me identifico 
tanto, pois sei que esta é, igualmente, 
uma área favorita de Sir Harry.

PETER RUNDEL
Maestro Titular do Remix 
Ensemble Casa da Música

Theseus Game de Sir Harrison Bir-
twistle é uma peça para grande 
ensemble e dois maestros; o pró-
prio compositor explica porque são 
necessários dois maestros: esta peça 
trata sobretudo de independência 
e simultaneamente de unidade. A 
tarefa de alcançar a independência 
musical é muito árdua, por vezes 
temos de criar uma espécie de inde-
pendência rítmica que exige muito 
cálculo. E, claro, se há dois maestros 
é possível criar dois tempos diferen-
tes em simultâneo, o que é muito 
difícil de conseguir com apenas uma 
pulsação. Com dois maestros é pos-
sível ter bem clarificadas as duas 
velocidades diferentes ao mesmo 
tempo – uma parte do ensem-
ble toca numa velocidade com um 
maestro e a outra metade toca nou-
tro tempo com o outro. Mas tam-
bém, e isto é o que julgo ser o grande 
propósito de ter dois maestros, há 
uma flexibilidade muito maior. 
Ou seja, um maestro começa num 
certo tempo e acelera, atrasa e num 
certo ponto os dois têm de se reen-
contrar. Há, portanto, uma muito 
maior flexibilidade, além de uma 
grande liberdade composicional. 
Não é a primeira peça na história 

da música que tem mais do que um 
maestro; há obras importantes de 
compositores como Karlheinz Sto-
ckhausen, que nos anos 50 escreveu 
Gruppen, para três maestros e três 
ensembles dispersos no espaço. Em 
Gruppen, cada maestro é responsá-
vel pelo seu próprio grupo mas de 
alguma forma todos são equivalen-
tes. São muito independentes uns 
dos outros mas em certos momen-
tos têm de se encontrar. Nesta peça 
de Birtwistle, a grande diferença em 
relação a Gruppen é que o ensemble 
não se encontra dividido em dois 
grupos sendo cada um dirigido por 
um maestro. A constelação de ins-
trumentos dirigida por um maestro 
está sempre a mudar, o que torna a 
obra especialmente entusiasmante e 
lhe dá, mais uma vez, uma particular 
flexibilidade. Então, os músicos por 
vezes tocam com o maestro A e nou-
tro momento, com outro grupo de 
músicos e com uma instrumentação 
diferente, estão a tocar com o maes-
tro B, para mais tarde regressarem 
ao maestro A… Assim, Birtwistle 
consegue criar, com dois maestros 
diferentes, muitas constelações de 
diferentes ensembles com algo para 
dizer. Isto torna a peça realmente 
única. Esta é a configuração rítmica 
da peça, daí a necessidade absoluta 
de dois maestros – esta peça seria 
completamente impossível com ape-
nas um. Enquanto um está a fazer um 
accelerando, o outro faz um ritar-
dando, e claro que isso exige uma 
grande preparação e mesmo treino 
conjunto dos dois maestros. Por isso, 
eu e o Pedro Neves (que será o outro 
maestro) vamos encontrar-nos antes 
do ensaio com o ensemble e praticar 
como se fossemos realmente dois ins-
trumentos… praticar juntos porque 
enquanto cada um faz a sua parte tem 
de seguir o que o outro está a fazer, 
tal como em música de câmara, para 
que seja possível encontrarmo-nos. 
É um grande desafio. 

God Save The Queen!God Save The Queen!

O BOLO-REI DE MÁRIO JOÃO ALVES

O QUE DIZEM 
OS MAESTROS 
TITULARES

Depoimentos de Peter Rundel, 
Baldur Brönnimann e Paul 
Hillier, que dirigem três dos 
agrupamentos residentes neste 
fim-de-semana, em torno de 
obras-chave da programaçãoDirector musical 

de To Be or Not 
to Britten faz 
uma analogia 
entre o concerto 
e o principal doce 
de Natal, em que 
o enredo teatral 
seria a massa 
e a música de 
Britten a fruta 
cristalizada

19-22 JANEIRO
DIARIAMENTE
10:00-20:00 Instalação 
Cabine Telefónica, Foyer de Entrada
10:00-20:00 Instalação Diálogos  
de Isabel Cabral,  
Entrada Sul do Foyer Nascente
10:00-20:00 Instalação  
BritPop Sonorium, Sala Laranja
10:00-20:00 Instalação 
Phonobooth, Sala vip
10:00-20:00 Instalação  
Gamult, Sala Renascença
10:00-20:00  
Exposição de ilustrações  
de Ana Torrie para o Ano Britânico
14:00-18:00 A Arte do Luthier à 
Vista de Todos (Luthier Capela), 
Foyer de Entrada

19 JANEIRO
QUINTA-FEIRA 
11:00 Visitas guiadas 
11:00 Academia de Música  
de Costa Cabral, Serviço Educativo 
no Café 
11:50/12:50 Ensaio da Orquestra 
Sinfónica, Sala Suggia
12:00 Visitas guiadas 
14:00/14:30 Ensaio do Remix 
Ensemble, Sala de Ensaio 1 
14:30 Workshop Caça-Sons  
(6 a 10 anos) Serviço Educativo  
na Sala Laranja e Sala Roxa 
15:00 Visitas guiadas 
15:00 Academia de Música  
de Costa Cabral, Serviço Educativo 
no Café 
16:00 Visitas guiadas 
16:00 Coro Infantil eb1 Quinta das 
Chãs /Gaia, Foyer Superior Sul
17:00 Visitas guiadas 
17:00 Coro Infantil eb1 dos 
Quatro Caminhos/Matosinhos, 
Foyer Superior Sul
18:00 Coro Infantil eb1 da 
Lomba/Porto, Foyer Superior Sul
18:00/18:30 Ensaio do Remix 
Ensemble, Sala de Ensaio 1 
19:00/19:30 Ensaio de To Be or 
Not to Britten, Sala 2 
22:00 Concerto de João Canedo  
no Café 

Horários:
Restaurante: 12:30/23:00
Café: 09:00/ 24:00
Casa da Música (edifício): 
09:30/20:30

20 JANEIRO
SEXTA-FEIRA
10:00-20:00 Instalação BritPop 
Piano, Cibermúsica 
10:00-12:00 Ensaio da Orquestra 
Sinfónica, Sala Suggia
11:00 Visitas guiadas
12:00 Visitas guiadas 
12:00-12:30 Ensaio do Remix 
Ensemble, Sala de Ensaio 1 
14:30-15:00 Ensaio do Remix 
Ensemble, Sala de Ensaio 1 
15:00 Visitas guiadas 
15:30 Andrena Woodhams, 
Bagpipe Performances, Escadaria 
Superior Entrada Sul
16:00 Visitas guiadas 
16:00-17:00 Ensaio do Coro Casa 
da Música, Sala Suggia
17:00 Visitas guiadas  
19:00 Showcase de compositores 
britânicos, Café
20:30 Andrena Woodhams, 
Bagpipe Performances, Escadaria 
Superior Entrada Sul
21:00 Sagração Britânica, 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa 
da Música, Sala Suggia *
22:30 Dj Brit Pop, Café

Horários:
Restaurante: 12:30/24:00
Café: 09:00/24:00
Casa da Música (edifício): 
09:30/23:00

21 JANEIRO
SÁBADO 
10:00-20:00 Instalação BritPop 
Piano, Cibermúsica 
11:00 Visitas guiadas
11:00 Conservatório de Música da 
Jobra, Serviço Educativo no Café
12:00 Visitas guiadas 
12:00 Andrena Woodhams, 
Bagpipe Performances, Escadaria 
Superior Entrada Sul
13:30-14:00 Ensaio do Remix 
Ensemble, Suggia
14:00-14:30 Ensaio do Coro Casa 
da Música, Sala de Ensaio 1
15:00 Visitas guiadas 
15:00 Pop-up – Vozes Portáteis, 
Serviço Educativo no Café
16:00 Visitas guiadas
16:00 To Be or Not to Britten, 
Serviço Educativo, Sala 2 *
16:00 Andrena Woodhams, 
Bagpipe Performances, Bares 1 e 2
16:30 Conferência “O impacto do 
Brexit na vida musical britânica”, 
Corredor Nascente
17:00 Visitas guiadas 
17:15 Palestra pré-concerto por 
Daniel Moreira, Corredor Poente
18:00 Inglaterra Hoje,  
Remix Ensemble Casa da Música, 
Sala Suggia *
22:30 Concerto de Andarilho 2.0 
no Café 

Horários:
Restaurante: 12:30/15:00
Café: 09:00/24:00
Casa da Música (edifício): 
09:30/20:30

22 JANEIRO
DOMINGO
10:00-20:00 Instalação BritPop 
Piano, Cibermúsica 
11:00 Visitas guiadas 
11:00 Coro Fundação Manuel A. 
Mota, Foyer Superior Sul 
11:00 Classe Percussão esmae, 
Serviço Educativo no Café
12:00 Visitas guiadas 
15:00 Visitas guiadas
15:00 Coro Lira, Foyer  
Superior Sul
15:00 JukeBox · Jahas – 
Rockschool Porto, Serviço 
Educativo no Café
16:00 Visitas guiadas
16:00 Workshop de Percussão 
Corporal, Serviço Educativo na 
Sala de Ensaio 1
17:00 Visitas guiadas
17:15 Performance de Percussão 
Corporal, Foyer de Entrada
18:00 A Vida das Palavras, 
Coro Casa da Música, Sala Suggia *

Horários:
Restaurante: 12:30/23:00 
Café: 09:00/24:00
Casa da Música (edifício): 
09:30/20:30

* concerto sujeito a compra  
de bilhete

Baldur Brönnimann Paul Hillier

Peter Rundel
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08 09

Há três gerações que o nome 
Capela anda pelo mundo, 
e com ele os melhores vio-

linos, violoncelos, violas e contra-
baixos que um músico pode desejar. 
Das mãos dos conceituados luthiers 
têm saído criações artísticas que 
menos não merecem do que mãos 
igualmente virtuosas. 

Na pequena oficina de constru-
ção e reparação de instrumentos 
de corda, António, o pai, e Joaquim 
António, o filho, falaram-nos desta 
profissão familiar iniciada pelo avô 
Domingos, e que tem levado o nome 
de Anta, Espinho às mais diversas 
paragens. Domingos Capela encon-
trara a sua vocação aos 20 anos, 
corria o ano de 1924, e tornara-se 
imprescindível para os muitos ins-
trumentistas de renome que Espi-
nho e o Porto chamavam na pri-
meira metade do século XX. Foi 
neste ambiente de reconhecimento 
pelo trabalho paterno que, em 1932, 
nascia o filho António.

“De pequenino comecei aqui a 
brincar e, depois da escola primária, 
vim trabalhar com o meu pai. Com 

ele fiquei até ao último dia da sua 
vida”, conta, com emoção, António 
Capela, que havia de se aventurar 
além-fronteiras, primeiro, por con-
vite, para Paris, onde o meio musi-
cal fantástico o fez “cair mais alto do 
que a Torre dos Clérigos”; depois 
para Cremona, Itália, com uma 
bolsa concedida pela Gulbenkian. 
Aprendia com os melhores luthiers 
do mundo e tornava-se um deles. 

A consagração chegaria com os 
muitos prémios conquistados nos 
exigentes concursos de luthiers, 
nos quais participaria mais tarde 
como jurado. As encomendas che-
gavam de todo o lado. Em 1981, a 
fama dos Capela trouxe à oficina de 
Anta o célebre violoncelista russo 
Mstislav Rostropovich, que deixou 
um pedido de peso: a construção de 
uma réplica do seu Stradivarius. 

“O nome Capela é conhecido no 
meio musical internacional. Andam 
instrumentos nossos pelas mãos de 
grandes artistas espalhados pelo 
mundo”. Para esta “diáspora” muito 
contribui o filho Joaquim António, 
nascido em 1966, que, terminado o 

ensino secundário, fez também da 
oficina do avô e do pai o seu futuro. 
É ainda o pai a contar, orgulhoso, 
que foi aos 13 anos que o filho cons-
truiu o primeiro violino. “Fiquei 
feliz por ter um continuador como 
o meu pai teve”.

Foi uma escolha livre, mas Joa-
quim António reconhece que “man-
ter a tradição familiar é uma herança 
pesada”. E, com ele, tudo começou 
pela terceira vez na pequena oficina 
de Anta. Os mesmos materiais, os 
mesmos métodos, os mesmos ges-
tos. “Não houve grandes modifica-
ções, praticamente tudo se mantém 
como no tempo do meu avô”. 

Seguindo o exemplo do pai, pro-
curou formação fora do país, tendo 
escolhido a Universidade de Ober-
lin, nos Estados Unidos. E também 
ele coleccionou prémios em con-
cursos internacionais, onde foram 
as violas que mais o fizeram brilhar. 

“Estudei viola, tenho amigos nas vio-
las. O meu pai é mais violoncelos, eu 
é mais violas.” 

Mas, afinal, qual é o segredo dos 
instrumentos Capela? “Trabalha-

mos com a paixão de fazer um bom 
instrumento”, sentencia António. 
O resto é conhecimento, qualidade 
dos materiais e… segredo, princi-
palmente no que respeita ao ver-
niz. Joaquim António acrescenta a 
importância de saber adaptar o ins-
trumento ao músico. Um trabalho 
que nunca tem fim. “O músico só é 
dono de um instrumento durante 
um curto período da sua vida. O ins-
trumento sobrevive ao músico”. 

Ainda mais perene será o nome 
Capela, inscrito na História da 
Música pela excelência do traba-
lho iniciado há 92 anos por Domin-
gos Capela. António gostaria de ver 
o neto, filho de Joaquim António, 
prosseguir a profissão familiar, mas a 
medicina atravessou-se no caminho. 

“Tudo tem um princípio e um fim. 
Deixamos um testemunho sobre a 
Terra que nunca se poderá apagar. 
Os instrumentos podem ser destruí-
dos, mas o nome não, perdura”.

Diálogos é um protótipo de investi-
gação na área dos têxteis inteligen-
tes, cuja capacidade de mudar de cor 
e de forma é activada em sequências 
inspiradas no Concerto para piano 
em Dó menor do compositor britâ-
nico Frederick Delius.

Os têxteis inteligentes são defini-
dos pela sua capacidade de sentir e 
reagir a estímulos externos de forma 
reversível e, neste projecto, o seu 
comportamento dinâmico explora 
a criação de diálogos entre o têxtil, 
a luz e a música.

Alterações cromáticas e morfoló-
gicas transformam a luz incidente 
que passa o têxtil – transmitância 

de luz –, propondo assim cenários de 
luz dinâmica sem agir na fonte de luz. 
Por sua vez, a performance criada 
nesta interacção procura desenhar 
uma ligação entre expressões visuais 
e sonoras. A relação entre o têxtil e 
a música é aqui proposta pela metá-
fora de uma orquestra visual, onde 
qualidades expressivas inerentes 
a excertos da composição musical 
seleccionada inspiram a forma como 
o comportamento dinâmico do têx-
til acontece. 

Nestes diálogos, o espectador 
assume também um papel essencial, 
uma vez que é ele quem acciona a 
interacção, dependendo da sua loca-

lização no espaço, que é detectada 
por sensores. 

Neste sentido, a apresentação do 
protótipo Diálogos na Casa da Música 
propõe a criação de um ambiente 
interactivo, onde o têxtil inteligente 
surge como interface entre a música 
e os cenários de luz e cor. 

O protótipo de investigação foi 
desenvolvido em contexto do pro-
grama doutoral em engenharia têx-
til da Universidade do Minho por 
Isabel Cabral, com orientação do 
professor A. P. Souto, co-orientação 
da professora Linda Worbin e cola-
boração do investigador Cristiano 
Silva do Centro Algoritmi.

Este trabalho é financiado por 
fundos feder, através do Programa  
Operacional Factores de Compe-
titividade – compete, e Fundos 
Nacionais, através da fct – Fun-
dação para a Ciência e Tecnolo-
gia no âmbito dos projectos sfrh/
bd/87196/2012 e pest-c/ctm/
ui0264/2011. Os autores gostariam 
também de expressar o seu agrade-
cimento ao Smart Textile Design 
Lab pelo apoio no desenvolvimento 
do protótipo. 

Isabel Cabral 
artista plástica

DIÁLOGOS 
ENTRE O TÊXTIL, 
A LUZ E A MÚSICA
Instalação de Isabel Cabral 

God Save The Queen! God Save The Queen!

Hazel Veitch, Sharon Kinder e 
Gavin Hill. Inglaterra viu-os 
nascer na mesma década em 

que os Beatles começaram a mudar 
o mundo, mas foi a música clássica a 
traçar-lhes o caminho que, há mais de 
vinte anos, os trouxe a Portugal. São 
elementos residentes da Orquestra 
Sinfónica do Porto Casa da Música, 
três dos oito músicos de origem britâ-
nica que integram os diferentes agru-
pamentos da instituição.

Vieram por pouco tempo para 
tocar em diferentes orquestras. 
Novos desafios profissionais, o povo 
acolhedor, o tempo ameno, uma 
certa ética comum de trabalho, a 
proximidade ao humor britânico e o 
amor que por cá encontraram estão 
entre as muitas razões que, dizem, 
os levaram a ficar. 

“Não era seguro para mim onde 
ficava Portugal”, confessa Gavin. 
Com músicos profissionais em casa 
– o pai foi Oboé principal na Hallé 
Orchestra e na BBC Scottish Sym-
phony Orchestra, a mãe integrou o 
Coro da Royal Opera House Covent 
Garden, o English Opera Group, e foi 
coralista principal na D’oyle Carte 
Opera Company –, Gavin haveria de 
tropeçar cedo na música, mais con-
cretamente num velho fagote que  
o pai tinha comprado anos antes 
num leilão. “É uma pena que não 
tenhas a concentração para estudar 
esse instrumento a sério.” A provo-
cação paterna resultou!

Também Hazel e Sharon cresce-
ram em ambientes familiares musi-
cais. “A minha mãe toca piano e 
canta. Havia música em casa para 
todos, mas fui a única que a seguiu 
profissionalmente”, conta a viole-
tista. O mesmo aconteceu com a vio-
loncelista, que, bem cedo, decidiu 
que queria tocar numa orquestra. 
Uma escolha individual, à qual não 
terão sido alheios o pai, que chegou a 
frequentar a Royal Northern College 
of Music, e o avô, organista de igreja.

Hazel Veitch, Sharon Kinder e 
Gavin Hill ocupam agora os seus 
lugares na Orquestra Sinfónica e o 
Porto é a sua cidade. Mais do que 
portugueses, sentem-se portuenses. 

“Não conseguiria viver em mais 
lugar nenhum neste momento!”, 
garante Sharon, que diz “falar um 
bom português com british accent”. 

Para Gavin, o pior é mesmo escre-
ver em português. Hazel, segundo 
os taxistas de Lisboa, até já tem sota-
que do Porto. 

Para este luso bater de coração 
dos três músicos da Sinfónica contri-
buem também os filhos, todos nasci-
dos em Portugal. Com pai português, 
os filhos de Sharon, Sophie e David, 
“miúdos ingleses” no Porto, percebe-
ram-se agora mais portugueses com a 
ida para o Reino Unido, onde prosse-
guem os estudos. Gavin encontra no 
filho Arthur mais influência alemã, 
a nacionalidade materna, enquanto 
a filha Charlotte revela mais a ori-
gem britânica. Com pai também bri-
tânico, as filhas de Hazel dividem-se 
no modo como sentem o país em que 
nasceram: a mais velha, Geraldine, 
não se identifica com Portugal, a mais 
nova, Lizzie, sim.

E na música? O que nos une e 
nos separa? Na opinião de Sharon, 
a tradição e a história musicais são 
maiores na Grã-Bretanha, mas é 
Portugal que está a investir na cul-
tura e a fazer um excelente traba-
lho na área musical. E aqui os três 
músicos são unânimes em apontar 
à Casa da Música um papel primor-
dial. Gavin aplaude, em particular, a 
mesma importância com que a Casa 
trata todos os tipos de música. Hazel 
destaca o contributo da instituição 
no despertar, de forma abrangente, 
do interesse musical da população. 
Sharon salienta a forma como a Casa 
mantém viva a música, de um modo 
apelativo, junto de pessoas de todas 
as idades e estratos sociais. 

Em Ano Britânico na Casa da 
Música é inevitável falar do Brexit. 
Gavin Hill, que confessa estar ainda 
“em estado de choque”, é nomeado 
porta-voz para um tema que dói a 
todos. Para explicar o que está na 
origem da decisão, compara Escócia 
(onde a mãe nasceu e cresceu) e Ingla-
terra (país de origem do pai): “A Escó-
cia faz parte do Reino Unido há cen-
tenas de anos, os escoceses têm uma 
ideia muito clara sobre a sua iden-
tidade. Os ingleses não estão segu-
ros de quem são, e uma compreen-
são adequada da sua própria cultura 
permitir-lhes-ia lidar com o mundo 
moderno de fronteiras abertas”. 

O BRITISH ACCENT DA SINFÓNICA

HAZEL VEITCH 
Viola d’arco

Nasceu em Bowdon/Altrincham 
– Manchester.
Estudou em Kingston University 
e NCOS Goldsmiths.
Compositor britânico favorito: 
Ralph  Williams 
Vive em Portugal há 25 anos.
Do que mais gosta: O ritmo de 
vida.
Do que menos gosta: A falta de 
visão a longo prazo.

SHARON KINDER
Violoncelo

Nasceu em Boston/Lincolnshire, 
mas cresceu em Kegworth/
Leicestershire, ambos nos 
Midlands.
Estudou em Royal Academy of 
Music e Academia Liszt.
Compositor britânico 
favorito: Elgar; se não favorito, 
determinante na opção pelo 
violoncelo. 
Vive em Portugal há 24 anos.
Do que mais gosta: As pessoas, 
incrivelmente amigáveis, 
acolhedoras, abertas e generosas. 
A vibração citadina, mas poder 
morar nos subúrbios e chegar ao 
coração da cidade em 15 minutos; 
o orgulho regional que se vive 
em eventos como o São João e a 
passagem de ano.
Do que menos gosta: O sistema 
de educação – unidimensional e 
árido.

GAVIN HILL
Fagote

Nasceu em Macclesfield/
Cheshire (onde Ian Curtis, dos 
Joy Division, nasceu e faleceu).
Estudou em Royal Scottish 
Academy of Music & Drama; 
Estudos privados com 
Charles Cracknell; Staatliche 
Hochschule für Musik.
Compositor britânico 
favorito: Cyril Scott, pelo 
fascínio da personagem e 
misticismo. 
Vive em Portugal há 23 anos.
Do que mais gosta: Os 
edifícios velhos, ir ao futebol 
sem medo, as praias da Costa 
Vicentina, a vida que os filhos 
têm cá.
Do que menos gosta: Quando 
os edifícios velhos são tratados 
como se não tivessem valor 
nenhum.

A ARTE DO LUTHIER À VISTA DE TODOS

Três dos oito músicos britânicos que integram os agrupamentos residentes falam sobre a sua experiência de mais de vinte anos em Portugal

Durante a 
abertura oficial 
do Ano Britânico, 
António e 
Joaquim António 
Capela, mestres 
construtores de 
instrumentos de 
cordas, fazem da 
Casa da Música  
a sua oficina
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Procurar-lhe uma biografia é 
tempo perdido, Ana Torrie 
não gosta de convenções. Nas-

cida em 1982, a artista que assina as 
ilustrações da Brochura 2017 da Casa 
da Música prefere ficcionar o seu per-
curso, polvilhando fragmentos de 
realidade sobre um caldo de fanta-
sia. Quem não a conhece terá assim 
de imaginá-la a partir do trabalho, ele 
próprio distorcido, tendencialmente 
crítico, mordaz e de pendor macabro. 
Com Ana Torrie, as coisas não são o 
que são, são o que ela quer.

Nesse contexto, não admira que 
quando a Casa da Música lhe apresen-
tou uma encomenda ela tenha estra-
nhado. “Percebi o convite pelo facto 
de eu trabalhar em gravura, uma téc-
nica muito associada a um certo ima-
ginário britânico – no qual, claro, eu 
me inspirei. Mas de início assustou-

-me, foi a primeira vez que colaborei 
com uma instituição e nunca antes 
me tinha visto como ilustradora”.

Então o que faz, ou gosta de fazer, 
Ana Torrie? Arte. Sem concessões.  
“Mesmo os amigos, quando me 
pedem coisas, têm expectativas sobre  
o resultado, só que eu não estou na 
cabeça deles. Já aconteceu, até, em 
propostas de retrato, ficarem cha-
teados, porque se acham mal repre-
sentados, feios, desproporcionais”. A 
expressão é a principal força do tra-
balho da artista, que não prescinde de 
se surpreender a ela mesma, em pri-
meira instância, e também por isso 
usa a gravura: “Quando faço esboços 
as coisas ficam muito limpinhas, rea-
listas, perdem sujidade, que é onde 
se encontra parte da riqueza do que 
crio. A gravura dá-me o imprevisível, 
o nunca saber como vai resultar, e eu 
adoro isso”.

Claro está que, na relação com a 
Casa da Música, foi preciso ir acer-
tando agulhas ao longo do pro-
cesso. “Queriam que eu explorasse 
esse legado britânico da gravura 

mas que, na medida do meu possí-
vel, fosse polite. E é engraçado, por-
que quando olho para o trabalho 
sinto que correspondi ao que me 
pediram, sem deixar de reconhecer 
ali alguns apontamentos de mim a 
ser teimosa”. Embora ainda precise 
de digerir a experiência, até por ter 
sido a primeira do género, Ana Tor-
rie vê já claramente uma vantagem 
em ter contrariado a inclinação ini-
cial para recusar o convite. “Percebi 
que se calhar posso ser ilustradora, 
ilustrar livros. Até aqui eram pro-
postas que eu rejeitava sempre”.

Terá a Casa da Música, pelo seu 
lado, ajudado a desenhar um cami-
nho alternativo na vida de Ana Torrie? 

“Quem sabe… Mas sinto-me muito 
feliz por ser artista”, ressalva. 

OutrosOutros

Apermanência de britânicos 
no Porto é assinalada desde 
a longínqua Idade Média. 

Consta, por exemplo, da “Crónica 
dos Godos” que muita gente de Ingla-
terra integrada na segunda Cruzada, 
que entrou no rio Douro em 1140, 
ajudou D. Afonso Henriques, pri-
meiro rei de Portugal, a libertar Lis-
boa do domínio muçulmano. No ano 
de 1373 celebrou-se, em Londres, o 
primeiro tratado de paz e amizade 
entre Eduardo III, rei de Inglaterra, 
e D. Fernando, rei de Portugal. O 
documento foi assinado na cate-
dral da capital britânica em 16 de 
Junho. Em nome do monarca por-
tuguês assinou o rico mercador por-
tuense Afonso Martins, por alcunha 

“O Alho”.
Um novo tratado de aliança e ami-

zade foi assinado, no dia 1 de Novem-
bro de 1386, em Ponte do Mouro, 
povoação fronteiriça do Alto Minho, 
no concelho de Monção, entre o rei 
português D. João I e João de Gand, 
duque de Lencastre. Deste tratado, 
entre outros compromissos, resul-

tou o casamento, na Sé do Porto, em 
2 de Fevereiro de 1387, do rei portu-
guês com D. Filipa, fruto dos amo-
res de João de Gand com sua prima 
Branca de Lencastre .

As relações de natureza comercial 
intensificaram-se a partir de Qui-
nhentos e logo se dilataram e diver-
sificaram nos séculos futuros. O pri-
meiro cônsul inglês nomeado para o 
Porto, Walter Maynard, chegou em 
1659. E o primeiro capelão chegou 
em 1682. 

No edifício onde hoje funciona 
a “British Association”, na rua do 
Infante D. Henrique, esteve sedeada 
a célebre e influente Feitoria Inglesa, 
que gozava de alguns privilégios 
concedidos pelo rei de Portugal. 
Terá sido, muito provavelmente, a 
última relíquia do Império Britânico 
no exterior. 

Durante muitos séculos, a Feito-
ria foi como que a parte visível da 
numerosa e activa colónia inglesa 
residente no Porto e constituiu 
uma espécie de símbolo da inegável 
influência que os britânicos tiveram 

na sociedade portuense ao longo de 
muitos anos.

“Viver à inglesa” significava sobrie-
dade de maneiras e bom gosto na 
escolha dos locais para viver; “tra-
jar à inglesa” era vestir como um 

“gentleman” e esse era o desejo de 
toda a gente; “negociar à inglesa” 
queria dizer tratar os assuntos do 
comércio com honradez e, ainda 
hoje, um simples “shake hand”, bem 
à moda britânica, basta para “selar” 
um qualquer negócio.

Mas foi no comércio do Vinho do 
Porto que, numa determinada época, 
a influência da língua inglesa mais se 
fez sentir: “vintage Port”, “late-bot-
tled vintage”, “tawny Port”, “ruby 
Port”, “white Port”, são expressões 
ainda correntes nos dias de hoje. 

Desportos como o “cricket”, o 
“tennis” e o “foot-ball” chegaram até 
nós trazidos pelos súbditos ingleses. 
Ainda há relativamente pouco tempo, 
as crónicas acerca de futebol que se 
publicavam nas colunas desporti-
vas dos jornais portuenses estavam 
cheias de expressões tipicamente 
britânicas, tais como: “half-center”, 

“shoot”, “match”, “backs”, “keeper”, 
“captain”, “fouls”, “goal”, “half-time”.

Foi de tal modo importante a pre-
sença inglesa no Porto que a cidade 
chegou a ter a Rua dos Ingleses, consi-
derada nos séculos xviii e xix como 
o verdadeiro centro de decisões de 
toda a actividade comercial da praça 
portuense. Essa rua é a que tem hoje o 
nome do Infante D. Henrique. 

Em 1756, o arquitecto John Whi-
tehead, com apenas trinta anos de 
idade, chegou ao Porto para ocupar 
o posto de cônsul do seu país nesta 
cidade. A sua influência no desen-
volvimento urbanístico do velho 
burgo foi muito importante. Amigo 
do governador militar da cidade 

naquele tempo, colaborou com ele 
na execução dos planos urbanísti-
cos do Largo de S. Domingos e da 
Praça da Ribeira. Foi o autor do pro-
jecto do edifício da Feitoria Inglesa, 
começado a construir em 1785, e foi 
ele que construiu, também, o pri-
meiro e único cemitério inglês exis-
tente no Porto. E quando a Santa 
Casa da Misericórdia do Porto pre-
cisou de um arquitecto para cons-
truir um novo hospital, contactou 
Whitehead, que recomendou John 
Carr, de York, autor do projecto do 
Hospital de Santo António, o mais 
notável edifício da cidade. 

Por falar em arquitectura, não 
podemos esquecer a importante 
acção de Barry Parker, autor do pro-
jecto da moderna Avenida dos Alia-
dos, a sala de visitas do Porto, onde 
verdadeiramente pulsa o coração da 
cidade moderna. 

As conjunturas políticas que var-
reram a Europa durante boa parte 
do século XIX e que tiveram, em 
determinados aspectos, nefastas 
consequências em Portugal, como 
foi o caso das invasões francesas, pri-
meiro, da guerra civil (1832/1833), 

depois, e, posteriormente, do Ulti-
mato inglês, que esteve na origem 
da malograda revolução republi-
cana de 31 de Janeiro de 1891, con-
tribuíram para que muitos ingle-
ses regressassem à pátria de origem. 
Mas logo que os ânimos serenaram, 
com o calar definitivo das armas, a 
maior parte das famílias que haviam 
saído do Porto regressaram para se 
fixarem por cá definitivamente. De 
princípio na zona do Campo Ale-
gre, um dos sítios mais bonitos da 
cidade, nos idos de trinta e quarenta 
do século passado. 

Os Jennings, os Kendalls, os 
Grahams, possuíam por ali as suas 
quintas com os canteiros dos jardins 
debruados de cameleiras, as casas 
pintadas de amarelo com persianas 
de um verde escuro, as paredes forra-
das de trepadeiras e grinaldas de flo-
res tombando de muros musgosos. 
À entrada do Campo Alegre, ainda 
lá está, ficava o Clube dos Ingleses, 
onde se jogava râguebi no Inverno e 

“cricket” e “tennis” no verão. 
Mais isolado, na sua confortá-

vel mansão da Ramada Alta, na rua 
que hoje tem o seu nome, vivia essa 
figura extraordinária que foi Joseph 
James Forrester, o barão de Forres-
ter, notável cartógrafo que deixou o 
seu nome ligado a essa obra-prima 
que é o mapa do Douro, País Vinha-
teiro. Forrester fixou-se no Porto 
em 1833, no final da guerra civil, e 
sempre trabalhou desde o romper 
do dia até à hora do jantar, por volta 
das seis horas da tarde. 

Germano Silva
jornalista e historiador

Foi de tal modo 
importante a 
presença inglesa 
no Porto que a 
cidade chegou 
a ter a Rua dos 
Ingleses

Cornish Pasty
servido como entrada e 
acompanhado com salada de 
folhas 
Para 4 pessoas

Ingedientes para a massa
450 g de farinha branca
q.b. de sal
100 g de manteiga sem sal 
100 g de banha de porco
200 ml de água gelada

Recheio
200 g de batata cozida, aos cubos
200 g de carne de vaca estufada, 
aos cubos
1 cebola pequena picada 
100 g de nabos cozidos, aos cubos

ovo para pincelar
2 formas cobertas com papel 
vegetal

Modo de Preparação
Peneire a farinha e o sal para uma 
tigela. Rale a gordura congelada 
para dentro da tigela. Misture até 
gudar na farinha, depois despeje 
a água gelada para ligar. Deve 
ficar uma massa homogénea. 
Com as mãos, amasse e faça uma 
bola, enrole em película aderente,  
coloque no frigorífico durante 30 
minutos.
Enquanto isso prepare o recheio.
Core as cebolas, junte o nabo e a 
batata.
Aqueça o forno a 220 gaus. Divida 
a massa em 6 pedaços iguais. Faça 
uma bola com cada um, depois abra 
de modo a que fique um círculo 
de 14 cm. Coloque uma camada 
de cebola picada, nabo e batata 
e polvilhe com sal e pimenta. 
Coloque um pouco de carne por 
cima, uniformemente. 
Molhe as bordas da passa e feche. 
Pincele com o ovo batido e leve 
ao forno 15 minutos a 220 gaus. 
Depois baixe para 180 por mais 
15 minutos e desligue o forno, 
mas deixe os pastéis por mais 15 
minutos.
Acompanhe com uma mistura de 
alfaces.

Roast-beef em crosta de 
alho e ervas, feijão-verde, 
cogumelos e Yorkshire 
pudding

Roast-beef

Ingedientes
800 g de vazia de novilho 
q.b. de sal 
q.b. pimenta do reino 
1 colher de chá de canela em pó
1 colher de chá de anis estrelado
1 colher de chá de cravo
1 colher de chá de páprica doce
1 colher de sopa de salsa picada
1 colher de sopa de hortelã
1 colher de sopa de alecrim
1 colher de sopa de tomilho
80 ml de azeite extra virgem
2 colheres de sopa de mostarda 
½ copo de vinho branco
500 g de feijão-verde cozido 
150 g de cogumelos frescos 
laminados

Modo de Preparação
Limpe a vazia de novilho retirando 
gordura e nervos. Em seguida 
tempere com sal e pimenta e deixe 
descansar por 30 minutos. Depois 
pique todas as ervas e junte com as 
especiarias em pó e o alho picado. 
Reserve. 
Espalhe as especiarias e ervas 
numa tábua de cozinha, pincele 
a peça de carne com azeite extra 
virgem e mostarda. Role a carne 
sobre as especiarias e ervas para 
formar uma leve crosta. 
Em seguida sele a vazia de novilho 
numa frigideira muito quente por 
5 minutos de cada lado. Deixe 
a carne descansar por mais 5 
minutos antes de fatiar.
Numa frigideira salteie em azeite e 
alho os cogumelos e o feijão-verde. 

Yorkshire

Ingedientes
2 ovos
240 ml de leite
125 g de farinha 
2 colheres de sopa de óleo

Modo de Preparação
Pré-aqueça o forno a 230 ºC. 
Numa tigela, misture bem os ovos 
e o leite. Aos poucos, vá deitando e 
mexendo a farinha, até que a massa 
esteja homogénea. Reserve. Unte 
a forma com o óleo e encha com o 
preparado. Deixe que os pudins 
assem no forno pré-aquecido 
por 30 a 35 minutos. Sirva 
imediatamente. 

Crumble de ruibarbo  
e maçã

Ingedientes
300 g de maçãs descascadas e 
cortadas em pedaços 
100 g de ruibarbo aos cubos limpo
30 g de manteiga 
30 g de açúcar 
sumo de 1 limão 
1 colher de chá de canela em pó 
100 g de manteiga amolecida 
150 g de farinha de trigo sem 
fermento 
100 g de açúcar 

Modo de Preparação
Numa frigideira, leve ao lume 
os 30 g de manteiga e os 30 g de 
açúcar. Mexa e deixe derreter. 
Junte a maçã e o ruibarbo, o sumo 
de limão e a canela. Misture e 
cozinhe em lume forte durante 5 
minutos. Entretanto, numa tigela, 
coloque 150 g de farinha, os 100 g 
de açúcar e os 100 g de manteiga. 
Amasse até que fique uma massa 
ganulada. Num tabuleiro de ir ao 
forno, coloque a maçã e o ruibarbo 
no fundo e espalhe o ganulado por 
cima. Leve ao forno pré-aquecido 
a 210 gaus entre 20 a 30 minutos. 
Quando a massa por cima estiver 
dourada e cozida, retire do forno. 
Sirva com uma bola de gelado de 
baunilha.

Originário da China, o chá é 
uma bebida milenar intro-
duzida na Europa pelos des-

cobridores portugueses. Ao lado da 
“pontualidade” e do Big Ben, o chá 
concorre para uma das principais 
marcas do Reino Unido: dos livros 
aos filmes, “o chá das cinco” é sinal 
claro da sofisticação britânica. 

A história do chá no império bri-
tânico iniciou-se por influência da 
infanta portuguesa que se tornou 
rainha de Inglaterra: Catarina de 
Bragança, filha de João IV, casada 
com o Rei Carlos II, em 1662. Con-
ta-se que Catarina terá chegado a 
Inglaterra e a sua primeira acção 
terá sido pedir uma chávena de chá. 
Contudo a bebida já era comercia-
lizada e consumida antes de a Rai-
nha chegar ao país, sobretudo pela 
classe trabalhadora que acordava de 
madrugada e precisava de enganar a 
fome, juntando água quente a folhas 
de má qualidade. Mas Catarina tor-
nou o hábito de beber na corte uma 
rotina de classe superior, juntan-
do-lhe ainda a compota de laranja 
(conhecida pelos ingleses como 
marmelade), a utilização dos talhe-
res nas refeições e a porcelana.  

À parte estes pequenos sinais tri-
viais de modernização, Catarina 
levou muito mais na bagagem quando 
embarcou de Portugal rumo ao impé-
rio britânico. Filha do rei que detinha 
a maior biblioteca musical da Europa 
(perdida no terramoto de 1755), a rai-
nha levou consigo algo que a acom-
panhava desde a infância e que fazia 

parte do seu quotidiano: a música. 
Catarina mudou-se para Inglaterra 
com um séquito que incluía inúme-
ros instrumentistas, cantores, padres 
e monges de Lisboa com o propó-
sito de manter a sua própria Capela. 
Mais tarde, convidaria músicos ita-
lianos para se juntarem à Capela e 
poderá ter sido sob a sua alçada que 
a primeira ópera italiana foi apresen-
tada em Inglaterra nas cerimónias de 
casamento entre James II e Maria de 
Modena, uma senhora italiana e cató-
lica de quem Catarina era amiga.  

Além do chá e influência cultural, 
a Rainha ficou também associada à 
introdução da mão-de-obra negra 
escrava nas colónias inglesas, uma 
prática que os portugueses globali-
zaram e logo foi seguida por outros 
impérios. Volvidos mais de 350 
anos, o chá continua a ser bebido em 
Portugal e em Inglaterra, acessível à 
maioria da população, grande parte 
produto da exploração de mão-de-
-obra barata do Sri Lanka, Cam-
bodja, Índia, China… Bom chá!  

O CHÁ ENTRE NÓS
Portugal esteve na génese de uma das marcas mais 
identificativas da cultura britânica 

O MENU BRITÂNICO DO CHEF ARTUR GOMES
De 19 a 22 de Janeiro, experimente pratos britânicos no Restaurante Casa da Música

“PERCEBI QUE POSSO SER ILUSTRADORA” 
Ana Torrie revisita o processo de ilustração da agenda anual da Casa da Música

OS BRITÂNICOS NO PORTO
Germano Silva faz um voo rasante sobre a residência de figuras britânicas na cidade ao longo da História

A gravura dá-me 
o imprevisível, o 
nunca saber como 
vai resultar, e eu 
adoro isso
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Adoro a forma como este 
fim-de-semana de abertura 
intensamente rico define a 

ambição e o audacioso alcance cro-
nológico do ano dedicado à música 
britânica nas duas peças iniciais do 
primeiro concerto: Lachrimae, do 
compositor isabelino John Dowland, 
seguido de uma das mais poderosas e 
cativantes obras orquestrais do ilus-
tre compositor em residência, Harri-
son Birtwistle, Earth Dances, escrita 
413 anos depois. Alude também ao 
fascínio de Harry pela música inglesa 
antiga, particularmente Dowland 
(cuja obra Lachrimae lhe mereceu 
um arranjo em Semper Dowland 
Semper Dolens), e proporciona uma 
noção de continuidade histórica. A 
exploração de novas obras prosse-
gue com duas peças encomendadas 
pela Casa da Música a dois composi-
tores britânicos nascidos no mesmo 
ano mas com linguagens musicais 
muito diferentes. Obras de Rebecca 
Saunders e Julian Anderson jun-
tam-se ao emocionante e complexo 
Theseus Game de Birtwistle, com os 
seus dois maestros e os maravilho-
samente expressivos solos instru-
mentais. E como no Reino Unido já 
somos muitos a acreditar que assis-
timos a um florescimento de talento 
composicional, estou contente por 
termos conseguido expandir o pano-
rama representado nos concertos 
com a presença de quatro composi-
tores emergentes cujos nomes não 
serão tão familiares mas sobre os 
quais falaremos e cujo trabalho apre-
sentaremos num ambiente informal.

Impressiona-me o facto de duas 
das obras do primeiro concerto 
terem sido escritas com um pro-
pósito e que agora sejam conheci-
das por outro motivo. Holst fez um 
arranjo à gloriosa melodia de Júpi-
ter de Os Planetas transformando-a 
num hino ao poema “I vow to thee 
my country” do diplomata britâ-
nico Sir Cecil Spring Rice. A obra 
tornou-se conhecida como uma res-
posta aos custos humanos da Pri-
meira Guerra Mundial e um hino 

patriótico. Durante várias gerações 
no Reino Unido, esta foi a peça que 
deu a conhecer ao público o trabalho 
de Gustav Holst num século mar-
cado por duas guerras mundiais. 
Rule, Britannia! – com o seu refrão 
arrebatador que todos adoramos 
acompanhar – começou por fazer 
parte da mascarada de 1740 Alfred, 
com música de Thomas Arne, mas é 
actualmente reconhecida no mundo 
inteiro graças à sua presença anual 
na última noite dos Proms. Pode-
mos achar as palavras anacróni-
cas, mas eu consigo encontrar um 
equilíbrio reconfortante em saber 
que havia tantas bandeiras da UE 
como bandeiras britânicas no con-
certo de encerramento do Proms do 
ano passado. Ainda sob os efeitos da 
marcante decisão do Reino Unido 
de abandonar a UE, dedicaremos 
algum tempo do fim-de-semana 
para avaliarmos o estado da música 
no Reino Unido e as consequências 
que o Brexit poderá ter na sua rela-
ção com o resto da Europa e, acima 
de tudo, para reflectirmos no que 
podemos fazer de modo a garantir 
que os inestimáveis   laços culturais 
e o “livre mercado da mente” conti-
nuarão a estabelecer-se sem barrei-
ras entre todos os países da UE.

Por fim, é maravilhoso ver o 
extenso trabalho educativo do pro-
grama, inspirado em Benjamin Bri-
tten, compositor, fundador do Alde-
burgh Festival, pacifista e entusiasta 
defensor e criador de música para 
os jovens. Este é um fim-de-semana 
entusiasmante que dará início a um 
ano inspirado na música do Reino 
Unido. Não posso deixar de agra-
decer e homenagear o meu colega 
António Pacheco pela sua visão e 
programação criteriosa. 

Cathy Graham
Directora de Música do British 

Council em Londres

UM FIM-DE-SEMANA INSPIRADOR

HORÓSCOPO
Por Mestre Adriano

Capricórnio – A Força
Vontade para vencer os obstáculos. 
Boa altura para aprender estudos 
de Liszt e Paganini. Dificuldade em 
controlar a força. Atenção aos anda-
mentos rápidos e cuide bem do seu 
instrumento. Domínio sobre as pai-
xões. Recomenda-se a audição de 
Sonho de uma Noite de Verão.
 
Aquário – Os Namorados
Desavenças e discussões em todos os 
planos. Dedique-se a recitais a solo, 
sem acompanhador. Não seja desa-
gradável com o público e toque de 
memória, evitando o virador de pági-
nas. As Partitas para violino a solo de 
Bach são um exercício disciplinador. 
Ouça música tranquila e escolha um 
CD Chill Out para ouvir no carro. 

Peixes – A Lua
Período de distracções. Verifique se 
tem o instrumento dentro da caixa 
e não se esqueça das partituras em 
casa. Preste atenção à armação de 
clave. Recomenda-se a audição da 
Sinfonia nº 60 de Haydn. Propensão 
para sentir ciúmes. Não dê impor-
tância ao que dizem. O seu colega 
de estante não é mais bonito nem 
toca melhor. 

Carneiro – A Imperatriz 
O 3º Arcano tem a mão pousada 
sobre o ventre indicando um pensa-
mento fecundo e criador. Dedique-
-se à composição e inscreva-se na 
Sociedade Portuguesa de Autores. 
A simbologia ternária será um bom 
motivo. A esperança é a sua melhor 
aliada. Mantenha-se confiante 
sobre prémios futuros. Ravel é um 
bom compositor para esta semana. 
Escute a Ma mère l’Oye.   

Touro – O Pendurado
Os significados simbólicos do 12º 
Arcano são a abnegação, a aceita-
ção do destino. O seu compositor da 
semana é Verdi. Dar aulas e dedicar-
-se de corpo e alma ao ensino é sen-
sato. Aquela peça de música con-
temporânea que não conseguia tocar 
só estava de pernas para o ar. Vai ver 
que se a virar ao contrário as coisas 
começam a fazer um pouco, só um 
pouco, mais de sentido.  

Gémeos – O Imperador
O arcano da autoridade. Pondere 
a carreira de maestro. Mas não se 
esqueça de que O Imperador tem 
os pés assentes em terreno árido. 
Vai ser uma tarefa árdua e difícil. 
Comece por dirigir as Valquírias em 
casa. Lembre-se da simbologia do 4º 
Arcano e aventure-se mesmo com a 
tetralogia. 

Caranguejo – A Papisa
O conselho desta semana é guardar 
silêncio e reflectir. Recomenda-se 
a audição atenta dos 4’33’’ de John 
Cage. As relações com os vizinhos 
vão melhorar. Seja mais compreen-
sivo com os que o rodeiam e os que 
desafinam. Pode descansar do estudo, 
evitando problemas nas articulações. 
Evite movimentos repetitivos.  

Leão – A Roda da Fortuna
O Arcano dos ciclos sucessivos na 
natureza e na vida humana pres-
ta-lhe boas sugestões de repertó-
rio que o irão ajudar a passar esta 
época de frio. A Viagem de Inverno 
de Schubert, As Quatro Estações 
de Vivaldi, Earth Dances de Harri-
son Birtwistle ou a versão coral do 
ciclo Lachrimae, de John Dowland, 
são ideais. A Roda da Fortuna sugere 
igualmente renovação. Já renovou as 
suas assinaturas e o Cartão Amigo na 
Casa da Música?    

Virgem – O Eremita
O Arcano da Consciência pode ser 
limitador da sua acção. A busca 
incansável da verdade faz com que 
não se sinta ainda pronto para pisar 
o palco. Adie os concertos desta 
semana e das próximas. O seu cami-
nho é solitário. Experimente a crí-
tica musical ou a academia. 

Balança – O Julgamento
O Arcano da Ressurreição sugere 
que medite sobre as suas acções e se 
prepare para o juízo final. Procure 
encontrar o motivo do Dies Irae na 
obra completa de Rachmaninoff. 
Escolha o seu andamento favorito da 
Sinfonia Fantástica de Berlioz para 
toque do telemóvel e ouça-o sem-
pre até ao fim antes de atender. Em 
alternativa, assista ao The Shining 
em versão 3D.  

Escorpião – A Morte
Este arcano assinala um período favo-
rável para nos despedirmos de tudo 
o que já não acrescenta energias posi-
tivas. Mude de repertório e experi-
mente novas músicas. Mudar de ins-
trumento pode ser igualmente uma 
solução, apesar de mais drástica. Se 
o fizer, venda o instrumento antigo 
e não o enterre. Ouça Dead Combo.  

Sagitário – O Diabo
Grande actividade, mas totalmente 
egoísta e sem qualquer preocupa-
ção pela justiça. Pondere abando-
nar a carreira de músico e dedicar-
-se a um cargo em gestão de recursos 
humanos. Estão reunidas as condi-
ções para o sucesso. Já não precisa de 
ouvir mais Wagner.
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