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MÚSICA

10 JULHO

21:30

© Bruno Simão

METAIS E
PERCUSSÃO
DA OSP

Direção Musical Pedro Neves
Grupo de Metais e Percussão
da Orquestra Sinfónica Portuguesa

PROGRAMA
Abertura Festiva, Op. 96
Dmitri Chostakovitch [1906-1975]
arranj. Øivind Westby [n. 1947]
West Side Story: Suite
Leonard Bernstein [1918-1990]
arranj. Eric Crees [n. 1952]
Nabucco: Sinfonia
Giuseppe Verdi [1813-1901]
arranj. Hugo Assunção [n.1969]
Fanfare for the Common Man
Aaron Copland [1900-1990]
Carmen: Suite
Georges Bizet [1838-1875]
arranj. Jean-François Taillard [n.?]
Deus e Adeus
Arranj. Vítor Faria [n.1978]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

O Festival ao Largo vai viver sob o signo da Alegria!
A iniciá-lo teremos música de um dos maiores criadores do século
xx — Dmitri Chostakovitch, homem que soube escapar de um
regime cruel pelo humor (por vezes muito corrosivo) e por uma
imaginação sonora sem limites. Esta sua Abertura Festiva nasceu
em ameno convívio, depois de o compositor ter recebido no seu
apartamento a apavorada visita do maestro da Orquestra do Teatro
Bolshoi que precisava urgentemente de uma nova música para
dali a três dias, a fim de celebrar o aniversário da Revolução de
Outubro. Chostakovitch transformou-se: sentou-se a escrever a
obra e começou a compor a uma velocidade alucinante. Enquanto
isso, segundo o relato de um amigo presente, Lev Lebedinsky, dizia
piadas, ria-se, contava e ouvia histórias.
Estas duas famílias de instrumentos — Metais e Percussão —
têm expressado unidas o ímpeto militar e o brilho das marchas,
populares ou bélicas. Grandes compositores, de ópera e não só,
têm surgido do universo das bandas, o que marcou
sublinhadamente as respetivas obras. As primeiras produções
verdianas são prova disso e teremos um brilhante exemplo na
Abertura (Sinfonia) da sua ópera Nabucco.
Será, sobretudo, um programa ecléctico que se estende ainda
às contagiantes danças do West Side Story de Leonard Bernstein,
à Fanfare for the Common Man (que curta, ritmicamente apelativa,
excitante e plena de sonoridade, como quase todas as fanfarras, foi
escrita em 1942 inspirada num discurso proferido nesse ano pelo
vice-presidente Henry Wallace que proclamou o século do Common
Man), à ópera Carmen de Bizet e a outras partituras em que a
humanidade se tem revisto.
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MÚSICA

11 JULHO

21:30

Soprano Susana Gaspar
Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa

PROGRAMA
Concerto Brandeburguês n.º 3 em Sol
Maior, BWV 1048
Johann Sebastian Bach [1685-1750]
Liderado por Pedro Meireles
Bachianas Brasileiras
Heitor Villa-Lobos [1887-1959]
n.º 1 para 8 violoncelos
n.º 4 Prelúdio para orquestra de cordas
Liderado por Pedro Meireles
n.º 5 para soprano e 8 violoncelos
Soprano: Susana Gaspar

© Bruno Simão

GRUPO DE
CORDAS DA
OSP E
OCTETO DE
VIOLONCELOS
Torniamo al passato; sarà un progresso, aconselhou-nos Verdi.
O programa de hoje prova que esse passo atrás, em arte, pode não
ser um gesto conservador ou reacionário. Pode e deve ser um gesto
de Homenagem!
A iniciar, um dos Concertos Brandeburgueses de Johann Sebastian
Bach, peças consideradas fulcrais na história da música. Logo
de seguida, uma revisitação ao seu espírito e feitura na produção
do compositor Heitor Villa-Lobos. As Bachianas Brasileiras, deste
último, foram obras escritas a partir de 1930 para formações
diversas onde se tentou fundir material folclórico brasileiro e formas
pré-clássicas. Villa-Lobos intentava construir uma versão brasileira
dos Concertos do grande mestre barroco alemão.
As Tonadillas en estilo antiguo de Granados, inspiradas nas pinturas
de Goya, constituem-se também como grande homenagem ao
passado. Compostas entre 1911 e 13, foram escritas «ao estilo
antigo» e são nostálgica evocação dos bairros operários da Madrid
do século xix. Estas peças apresentam um alargado leque de
emoções. Três delas foram dedicadas a uma das maiores cantoras
de sempre, a catalã Maria Barrientos, que se apresentou em São
Carlos na temporada de 1920-21.

6 Tonadillas en estilo antiguo
(para soprano e 8 violoncelos)
Enrique Granados [1867-1916]
arranj. Elias Arizcuren [1916-2012]
La maja dolorosa n.º 1, 2 e 3
El majo tímido
El majo discreto
El tra la la y el punteado

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020
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TEATRO

12 JULHO

21:30

TEATRO
NACIONAL
D. MARIA II

Texto e Encenação Tiago Rodrigues
Com Beatriz Maia, Cristina Vidal,
Isabel Abreu, Marco Mendonça,
Romeu Costa, Sara Barros Leitão
Cenografia e Desenho de Luz Thomas
Walgrave
Figurinos Aldina Jesus
Produção Teatro Nacional D. Maria II

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

© Filipe Ferreira

SOPRO

Tendo estreado no Festival de Avignon, Sopro, de Tiago Rodrigues,
foi descrito pelo jornal francês, Le Figaro, como «uma homenagem
vibrante ao teatro e àqueles que o fazem».
Em 2017, chegou à Sala Garrett, palco atrás do qual a sua
protagonista, Cristina Vidal, ponto do D. Maria II há mais de
25 anos, tantas vezes se manteve incógnita. Neste espetáculo,
esta guardiã de uma profissão em vias de extinção aparece pela
primeira vez sob os holofotes, acompanhada por cinco atores e
centenas de fantasmas. Consigo, são evocadas as histórias reais
e ficcionais de um teatro agora em ruínas. Que teatro habita a sua
imaginação e a sua memória? Que mundo nos pode dar a ver,
usando apenas o seu sopro invisível?
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MÚSICA

13 JULHO

21:30

CAMERATA
ATLÂNTICA
ENTRE TANGOS
Y BOLEROS

Tenor Carlos Guilherme
Bailarinos Graciana Romeo, Marc Hussner
Violino e Direção Musical Ana Beatriz
Manzanilla

PROGRAMA
Libertango

Astor Piazzolla [1921-1992]
Solamente una Vez

Agustin Lara [1897-1970]
Uno

Mariano Mores [1918-2016]
Oblivion

Astor Piazzolla [1921-1992]
Flor de Lino (Tango Vals)

Héctor Stamponi [1916-1997]
Por una cabeza

Carlos Gardel [1890-1935]
Motivos

Italo Pizzolante [1928-2011]
La comparsa (Danzón – Instrumental)

Ernesto Lecuona [1896-1963]
Bésame mucho

Consuelo Velásquez [1916-2005]

Para seguir bailando (como nos aconselha Pedro Almodóvar numa
das mais delirantes cenas da sua obra cinematográfica), poderia ser
o subtítulo deste concerto. A língua espanhola foi aqui convocada
pois teremos um programa absolutamente focado nas Américas do
Sul e Central, onde esta língua domina, à exceção do Brasil.
Estrelas serão Tangos e Boleros. Teremos, pois, uma viagem vertical,
dos infernos aos céus, se pensarmos que o tango terá nascido
nos bas fonds e nas prisões de Buenos Aires. Nela se sublinhará a
intensa popularidade que a música popular do século xx ganhou
naqueles países e extravasou fronteiras. Será uma oportunidade
para ouvirmos alguns dos mais famosos temas nascidos nessas
terras onde nasceu também o «realismo mágico». De assinalar, num
universo que tem sido dominado por homens, que o celebérrimo
Bésame mucho é da compositora mexicana Consuelo Velázquez.
Será uma longa viagem, com autores mexicanos (Lara, Velázquez,
Domínguez), venezuelanos (Pizzolante), cubanos (Lecuona, Méndez)
e, obviamente, argentinos. Estaremos em força nessa Buenos Aires
que exsuda tangos e milongas, para nossa e de Jorge Luis Borges
felicidades. Teremos, de facto, como estrelas os dois grandes nomes
do tango – Piazzola e Gardel – mas também Mariano Mores e
Héctor Stamponi.

La muerte del ángel

Astor Piazzolla [1921-1992]
La gloria eres tú

José Antonio Méndez [1927-1989]
Perfidia

Alberto Domínguez [1913-1975]
El día que me quieras

Carlos Gardel [1890-1935]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020
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MÚSICA

14 JULHO

21:30

ORQUESTRA
INVICTA
ALL STARS

Clarinete e Direção Musical António Saiote

PROGRAMA
Back to the Future

Alan Silvestri [n.1950]
arranj. Artur Caldeira [n.1965]
Spirit of Freedom

Michele Mangani [n. 1966]
Il Convegno

Amilcare Ponchielli [1834-1886]
Astúrias

Isaac Albéniz [1860-1909]
Klezmer Wedding

Mike Curtis [n.1952]
Canção do Mar

Amália Rodrigues [1920-1999]
arranj. Artur Caldeira [n.1965]

Um programa eclético que nos propõe, na voz dos clarinetes,
um pot-pourri de músicas e temas popularíssimos, daqueles que
a humanidade não se resigna a esquecer.
Teremos de tudo: música para o cinema de Alan Silvestri; música
imortalizada pela voz de Amália Rodrigues (de quem se celebra
o centenário de nascimento neste verão de 2020); canções imortais
(Moon River); temas populares, enfim, provenientes de várias
latitudes e longitudes. Não faltará ainda a música de expressão mais
vincadamente erudita, como são as obras de Albéniz ou Ponchielli.
Deste último, autor de La Gioconda e da sua conhecida Dança
das Horas, teremos Il Convegno, peça que poderia dar o título
a este concerto. É de facto um Encontro e foi composta para dois
clarinetes e piano antes de 1857, depois revista. Ponchielli, como
Verdi, ganhou experiência como maestro da banda em Piacenza
e Cremona.

Huapango

José Pablo Moncayo [1912-1958]
Moon River

Henry Mancini [1924-1994]
Temas Populares Portugueses

Artur Caldeira [n.1965]
Cumbiamba

Mauricio Murcia Bedoya [n. 1976]
Guisganderie

Faustin Jeanjean [1900-1979]
Maurice Jeanjean [1897-1968]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020
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MÚSICA

15 JULHO

21:30

CORO TNSC:
PETITE MESSE
SOLENNELLE

Soprano Dora Rodrigues
Meio-soprano Maria Luísa de Freitas
Tenor Carlos Cardoso
Barítono André Henriques
Direção Musical João Paulo Santos
Elementos do Coro do Teatro
Nacional de São Carlos

PROGRAMA
Petite Messe Solennelle
Gioachino Rossini [1792–1868]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

© Bruno Simão

Tributo aos profissionais que têm estado na
primeira linha do combate à COVID 19

Composta em 1863, 34 anos depois da subida à cena da última
ópera de Rossini (Guillaume Tell), esta Petite Messe foi escrita em
Passy, onde o compositor decidiu passar as últimas décadas da sua
vida e onde — além de cozinhar infatigavelmente — recebia com
a mulher os amigos de ambos, nos célebres samedi soirs. Para esses
amigos, Rossini compunha pequenas peças de câmara, muitas
vezes vocais, a que chamou os seus péchés de vieillesse.
A missa parece ter sido encomendada pelo conde Alexis
Pillet-Will, a cuja mulher, Louise, é dedicada. É estruturada em
vários andamentos, na tradição da missa solemnis, mas Rossini
chamou-lhe ironicamente petite. A inabitual orquestração original
para vozes, dois pianos e harmónium bebe na tradição napolitana
do século xviii. Rossini queria 12 cantores no total: oito coristas
e quatro solistas.
Foi estreada a 14 de março de 1864 no hôtel da condessa em
Paris. Solistas foram as irmãs Carlotta e Barbara Marchisio, Italo
Gardoni e Luigi Agnesi. Nessa ocasião, Rossini virou as páginas
e marcou o tempo com a cabeça. À estreia assistiram Meyerbeer,
Auber, Thomas. Em 1867, 3 anos depois, Rossini orquestrou a
obra. A primeira execução desta versão foi dada a 24 de fevereiro
de 1869.
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MÚSICA

17 JULHO

21:30

METROPOLIS

© Estelle Valente

CINEMA
MUSICADO

Piano Filipe Raposo
Direção Musical Cesário Costa
Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coprodução
São Luiz, em parceria com a Cinemateca
Portuguesa e em coprodução com o OPART/
Teatro Nacional de São Carlos

PROGRAMA
Metropolis
Fritz Lang [1890-1976]

Inúmeros compositores sentiram-se impelidos a escrever música
para acompanhar a projeção do filme mudo Metropolis de Fritz
Lang, de 1927. O Teatro São Luiz, que albergou a estreia portuguesa
da obra, celebrou os 125 anos em 2019 convidando Filipe Raposo
a criar uma nova partitura, executada pela Orquestra Sinfónica
Portuguesa sob a direção de Cesário Costa, em novembro último.
O grande sucesso do espetáculo justifica esta nova apresentação.
Filipe Raposo, pianista e compositor, já compôs várias bandas
sonoras para cinema e teatro e colabora desde 2004 com a
Cinemateca Portuguesa. Recentemente, assinou «Banda Sonora»,
espetáculo onde a música por ele criada para 33 instrumentistas e
6 atrizes é o ponto de partida para a criação de uma atmosfera de
floresta onírica inspirada no teatro do absurdo e nos filmes de terror.

Filipe Raposo [n.1979]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020
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MÚSICA

18 JULHO

21:30

© Bruno Simão

CORO TNSC:
FRANCK,
MOZART,
FAURÉ
Homenagem às vítimas
mortais da COVID 19

Soprano Alexandra Bernardo
Barítono Luís Rodrigues
Elementos do Coro
do Teatro Nacional de São Carlos
Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa
Direção Musical Joana Carneiro

PROGRAMA
Ave Maria, FWV 62
César Franck [1822-1890]
Sancta Maria, mater Dei, Kv 273
Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791]
Requiem
Gabriel Fauré [1845-1924]
arranj. David Hill [n. 1957]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

Imagens de refrigério!
Em primeiro lugar, a sublinhada presença da Virgem Maria,
figura que, no dizer de Graham Greene, está mais interessada
no consolo do que em julgamentos. Teremos a iniciar uma delicada
visão musical na obra de César Franck, um Ave Maria escrito
precisamente na época do conhecido Panis angelicus. Surgirá
depois um Sancta Maria, mater Dei, Kv 273, de Mozart, ato de
consagração da Virgem que entrou no catálogo do compositor
a 9 de setembro de 1777.
O manuscrito diz-nos que é um mottetto. Foi escrito em Salzburgo,
poucos dias antes da viagem que Mozart, então com 21 anos,
efetuou a Augsburg, Mannheim e Paris, na companhia da mãe,
que faleceria na capital francesa.
O Requiem de Gabriel Fauré foi escrito entre 1887 e 1890. Apesar
de ser imediatamente conotada com a morte, é uma peça que
não se baseia em qualquer ideia de medo ou terror, mas antes
privilegia ambientes celestiais, angélicos e delicados: termina com
um In Paradisum. O foco desta obra é também o consolo e, por isso
mesmo, toda a terrível sequência do Dies irae é omitida e substituída
pela luminosa secção do Pie Jesu, confiada ao soprano. A primeira
versão da peça foi estreada na Igreja de La Madeleine em Paris, em
1888.
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MÚSICA

19 JULHO

21:30

© Susana Chicó

CONCERTO
DE CÂMARA
OSP

Direção Musical Joana Carneiro
Elementos da
Orquestra Sinfónica Portuguesa

PROGRAMA
Sinfonia n.º 32 em Sol Maior, Kv 318
Idomeneo: Ballet Music, Kv 367
Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791]
Nocturno em Si Maior para cordas
Antonín Dvořák [1841-1904]
Serenata em Dó Maior, Op. 48
Piotr Ilitch Tchaikovski [1840-1893]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

Numa primeira parte teremos a música de Mozart, por muitos
considerada como uma das mais solares de todos os tempos.
Depois da Sinfonia n.º 32 em Sol Maior, começaremos, no entanto,
a ingressar em universos mais sombrios com a música de bailado
para a ópera Idomeneo, uma das mais pungentes de toda a obra do
compositor de Salzburgo. A noite é categoria que em ópera convém
festejar, pois nela medram e florescem paixões tremendas e amores
funestos, combustíveis essenciais à arte lírica. Assim, de Tristan
und Isolde a Un ballo in maschera, ela tem sido terreno privilegiado.
Os Românticos, então, perderam a cabeça com ela. Novalis, com
os seus Hinos à Noite publicados em 1800 (que, segundo Jorge de
Sena, são um dos marcos da fundação do Romantismo) ajudou ao
florescimento dessa paixão.
Mas a noite extravasou a ópera e sempre foi acompanhante fiel
de todos os sons e músicas. Ao longo dos séculos, de facto,
floresceram títulos e géneros que diretamente se relacionam com
o universo noturno. Falamos de serenatas, de nocturnos, de que
poderemos ouvir alguns brilhantes exemplos da autoria de grandes
compositores românticos.
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MÚSICA

20 JULHO

21:30

ORQUESTRA
DE CÂMARA
DE OEIRAS
E DE CASCAIS

Soprano Filipa Portela (1.º Prémio CIE 2017)
Violino Lilia Donkova
Direção Musical Nikolay Lalov
Concerto inserido no Festival Estoril Lisboa

PROGRAMA
Andante Festivo
Jean Sibelius [1865-1957]
Les Illuminations
para soprano e cordas
Benjamin Britten [1913-1976]
Polyptyque
para violino e duas pequenas
orquestras de cordas
Frank Martin [1890-1974]

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020

O Andante Festivo foi inicialmente escrito para quarteto de cordas
em 1922, mas, mais tarde, o compositor orquestrou-o para
orquestra de cordas com tímpanos ad libitum. No dia 1 de janeiro de
1939 dirigiu-a em Helsínquia numa transmissão radiofónica mundial
no âmbito da Exposição Mundial de Nova Iorque. Foi a última vez
que dirigiu uma orquestra e a única de que ficou preservado registo.
Sibelius era violinista e sabia como compor para cordas. Com a
sua solenidade, esta obra manifesta uma atitude quase religiosa
num mundo que se preparava para entrar em guerra. Foi tocada no
funeral de Sibelius.
J’ai tendu des cordes de clocher à clocher; des guirlandes de fenêtre
à fenêtre; des chaînes d’or d’étoile à étoile, et je danse: foi um dos
poemas de Rimbaud, que o compositor inglês Benjamin Britten
terá pressentido como uma das mais extraordinárias criações de
clímax da história da literatura. Poderemos ouvi-o na sua obra
Les Illuminations.
Para finalizar o concerto, teremos Polyptyque, composição para
violino e duas pequenas orquestras de câmara, formação altamente
inabitual, foi escrita por encomenda de Yehudi Menuhin e de
Edmond de Stoutz. Ambos desejavam um concerto para violino,
mas Martin propôs um políptico inspirado em quadros religiosos.
Composto no final da vida deste compositor, cuja obra é eivada
de religiosidade, estrutura-se em seis andamentos (Images) que
descrevem a vida de Jesus. Martin disse que não tentou tanto
descrever as Imagens, mas sim evocar os sentimentos apropriados
a cada cena. Assim, surge uma enorme variedade de ambientes
(desesperados, delicados, meditativos) expressos por uma grande
variedade dinâmica e rítmica. O compositor levou aqui o violino
aos limites de tessitura.
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DANÇA

23 – 24 – 25 JULHO

22:00

© Hugo David

COMPANHIA
NACIONAL
DE BAILADO

Para a edição do Festival Ao Largo de 2020 a CNB preparou um
programa que marca também o regresso da Companhia ao palco
que, após um inédito período de confinamento, viu aumentar o
desejo de partilhar com o público e a mesma vontade de dançar.
Nesta edição que se torna por isso ainda mais especial, preparámos
um programa que, atento às particularidades impostas pelo
momento, continua a revelar a versatilidade e excelência do elenco
da CNB.
Estreamos duas novas criações contemporâneas especialmente
concebidas para esta ocasião por Miguel Ramalho e a dupla Xavier
Carmo/Henriett Ventura, bailarinos da Companhia que têm vindo
a desenvolver um percurso paralelo no âmbito da coreografia.
Em tom festivo, tão merecido, encerramos a noite envoltos numa
atmosfera de boa disposição e sedução com Dom Quixote (excertos
do I ato), um dos bailados mais carismáticos do repertório clássico.

MILLENNIUM FESTIVAL AO LARGO 2020
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DANÇA

23 – 24 – 25 JULHO

SYMPHONY
OF
SORROWS

Um leve toque sobre as nossas sensações à margem da realidade humana.

22:00

Os nossos corpos formam um organismo que vislumbra a imagem do que temos
no subconsciente. Um universo dentro de cada corpo tornado música. Como se
conseguíssemos ver cada nuance musical enquanto vivemos pequenos momentos
que nos são fortemente familiares.

ESTREIA ABSOLUTA

Coreografia Miguel Ramalho
Música Henryk Gorecki
Symphony No.3, Op.36 Symphony
of sorrowful songs
Interpretação Bailarinos da CNB

ALGO-RITMO

No espaço — tempo em que o individuo se expressa e existe ele é ÚNICO, mas

ESTREIA ABSOLUTA

nele se imprime como ser único e singular, dentro do colectivo que o rodeia.

faz parte da HUMANIDADE.
Em algo-ritmo, procuramos uma imersão num espaço que não é espaço, num tempo
que não é tempo, senão aqueles que lhes quisermos atribuir, e em que o interprete
A fórmula de Fibonacci serve de inspiração para este trabalho.

Coreografia
Xavier Carmo e Henriett Ventura
Música Original/Interpretação
César Viena e Sara Ross
Interpretação Bailarinos da CNB

A sua sequência tida por muitos matemáticos como a «impressão divina», ou a
prova de uma inteligência superior, de um grande arquiteto sobre o mundo natural,
será o motor para uma outra busca, a de uma impressão Humana.
O propósito deste trabalho centra-se na busca de uma impressão própria e
singular, única ao individuo (intérprete) e sua repercussão física sobre a cena, vista
como algo irreproduzível no espaço-tempo, e na pluralidade em que ele se insere.
Ninguém foi ou será alguma vez como ele, terá vivido como ele. terá as memórias que
ele teve, imaginou o que ele imaginou ou sentido como ele sentiu.
Acima de tudo e do «todo», vivemos num mundo globalizado onde 7 biliões
de seres humanos coabitam numa esfera cada vez mais pequena, e onde
a necessidade do individuo se ver como único, nunca foi tão presente.

DOM
QUIXOTE

O bailado Dom Quixote é um dos grandes legados do coreógrafo Marius Petipa,

EXCERTOS DO I ATO

Cervantes, é um bailado que alterna entre uma natureza realista e popular, com

que estreou em 1869, na Rússia. Em 1900 Alexander Gorski, inspirado em Petipa,
apresenta uma nova versão que viria a tornar-se numa referência coreográfica
desta obra. Baseado em episódios de Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de
o mundo de fantasia e sonho.

Coreografia Eric Volodine
segundo Alexander Gorski
Música Ludwig Minkus
Argumento inspirado em Marius Petipa
e Miguel de Cervantes

Para a edição de 2020 do Festival Ao Largo apresentamos excertos do I ato ao
longo dos quais, o espírito sedutor de Espanha se revela, entre pandeiretas e
leques, através das danças contagiantes de bailarinas de rua, de toureiros, e do
par amoroso desta história, Basílio e Kitri.

Cenografia e figurinos Alexander Vassiliev
Desenho de luz Richard Caswell
Interpretação Bailarinos da CNB
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