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TRÊS CONCERTOS DE BACH CONCERTO DE ABERTURA
DOM. 13 MARÇO - 16H00 IGREJA DA MISERICÓRDIA
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
JANETE SANTOS FLAUTA
ANA PEREIRA VIOLINO
CRISTIANO HOLTZ CRAVO E DIREÇÃO

Johann Sebastian Bach Concerto para Cravo N.º 4, BWV 1055
Johann Sebastian Bach Concerto para Cravo N.º 5, BWV 1056
Johann Sebastian Bach Concerto Brandeburguês N.º 5, BWV 1050
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RAVEL, VILLA-LOBOS, BEETHOVEN
SEX. 8 ABRIL - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
JOÃO LEITÃO GUITARRA (laureado PJM 2014)
PEDRO NEVES MAESTRO

Maurice Ravel Pavane pour une infante défunte
Heitor Villa-Lobos Concerto para Guitarra, W501
Ludwig van Beethoven Sinfonia N.º 6, Op. 68, Pastoral
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DE VIVALDI A MOZART

SEX. 20 MAIO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
ENRICO ONOFRI VIOLINO e MAESTRO
Georg Philipp Telemann Suíte Orquestral, TWV 55:g4
Antonio Vivaldi Concerto para Cordas, RV 157
Antonio Vivaldi Concerto para Violino, Op. 8/8, RV 332
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia N.º 40, KV 550
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EM TORNO DE BEETHOVEN

SÁB. 2 JULHO - 17H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
PEDRO AMARAL MAESTRO

Ludwig van Beethoven Abertura Coriolano, Op. 62
Ludwig van Beethoven Sinfonia N.º 8, Op. 93
Ludwig van Beethoven Sinfonia N.º 4, Op. 60
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EM TORNO DE BEETHOVEN

QUI. 22 SETEMBRO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
PEDRO AMARAL MAESTRO
Ludwig van Beethoven Sinfonia N.º 7, Op. 92
Ludwig van Beethoven Sinfonia N.º 5, Op. 67

P. 22

MOZART, CONCERTO, SINFONIA

SEX. 18 NOVEMBRO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
NUNO INÁCIO FLAUTA e DIREÇÃO MUSICAL
CAROLINA COIMBRA HARPA
Wolfgang Amadeus Mozart Andante, para flauta e orquestra, KV 315/285e
Wolfgang Amadeus Mozart Concerto para Flauta e Harpa, KV 299/297c
Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia N.º 41, KV 551
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SANTUÁRIO DO SENHOR JESUS DA PEDRA, ÓBIDOS

Óbidos assumiu a cultura e a literatura
como forma de desenvolvimento do seu
território e, em Dezembro de 2015, foi
designada como membro permanente da
rede de cidades criativas da UNESCO na
área da literatura. Este tem sido um caminho
de grande ambição e um sonho que se vai
concretizando gradualmente e crescendo na
mesma proporção.
Talvez há alguns anos pudesse parecer
impossível desenvolver um território a partir
de um conceito como este, mas é tempo de
mudança e de repensar as possibilidades para
o desenvolvimento sustentável de áreas com
baixa densidade populacional, como Óbidos.
Não queremos, no entanto, recorrer a uma
solução simples de desenvolver (apenas)

momentos culturais de excelência ao longo
de todo o ano na Vila Literária de Óbidos.
Queremos que estes momentos se
transformem em reflexão e crescimento.
A Orquestra Metropolitana de Lisboa, com
o seu reconhecimento e a sua destacada
qualidade, encetará em Óbidos esta
temporada de concertos e espectáculos que
reforça largamente a oferta cultural do
concelho e trará uma oportunidade única de
reflexão sobre a amplitude cultural deste
território rico em património material e
imaterial.
O projecto Óbidos Vila Literária não ficará,
no entanto, limitado à cultura e pretende
também ser um alicerce de apoio ao
desenvolvimento para a reabilitação urbana,
ambiente, saúde, desenvolvimento
comunitário e até a agricultura e a criação de
novas empresas e empresários.
Estamos numa fase de transformação global
e Óbidos quererá estar na frente deste
processo. A temporada da Orquestra
Metropolitana de Lisboa em Óbidos será um
marco na evolução deste projecto, não só
pela excelência da sua arte mas pelas
possibilidades que esta permite criar.
Humberto Marques

Presidente da Câmara Municipal de Óbidos

Cristiano Holtz

TRÊS CONCERTOS
DE BACH
CONCERTO DE ABERTURA
DOM. 13 MARÇO - 16H00
IGREJA DA MISERICÓRDIA
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
JANETE SANTOS FLAUTA
ANA PEREIRA VIOLINO
CRISTIANO HOLTZ CRAVO E DIREÇÃO

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Concerto para Cravo N.º 4 em Lá Maior,
BWV 1055 (1738)
(duração aproximada: 16’)

I. Allegro
II. Larghetto
III. Allegro ma non tanto

Concerto para Cravo N.º 5 em Fá Menor,
BWV 1056 (1738)
(duração aproximada: 12’)

I. Allegro
II. Largo
III. Presto

Concerto Brandeburguês N.º 5 em Ré Maior,
BWV 1050 (1720-1721)
(duração aproximada: 21’)

I. Allegro
II. Affettuoso
III. Allegro
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MÚSICA ANTIGA
A «música antiga» é um conceito moderno.
Consiste na recuperação de repertório
musical anterior a meados do século XVIII,
quando teve início o capítulo da «verdadeira»
Música Clássica, com os nomes de Haydn,
Mozart e Beethoven à cabeça. Entretanto, e
durante muito tempo, compositores como
Telemann, Vivaldi, Händel ou J. S. Bach
permaneceram praticamente esquecidos. Este
foi um capricho da História do Ocidente que
vem sendo corrigido somente nas últimas
décadas. A indústria discográfica deu o
primeiro impulso, devolvendo vida a
partituras que aguardavam serenas em
prateleiras de bibliotecas e arcas de arrumo.
Entretanto, reconstituíram-se práticas
interpretativas por intermédio de pesquisas
documentais, estudaram-se as obras e os
contextos de origem, fidelizou-se um público
muito além dos círculos especializados. Os
músicos instrumentistas familiarizam-se hoje,
desde cedo, com as mais «antigas»
sonoridades.
Um dos compositores que mais beneficiou
com este fenómeno foi Johann Sebastian
Bach, precisamente o autor das três obras que
preenchem este programa. É dado particular
destaque a um instrumento, o cravo, que

também havia sido votado ao esquecimento
quando o piano-forte lhe tomou o lugar.
Sendo este um dos timbres mais
característicos da Música Barroca, foi
também o instrumento dileto de Bach, o que
justifica a especial atenção que lhe dedicou.
Por volta de 1738, copiou sete concertos para
cravo e orquestra pela sua própria mão,
reunindo seis deles num único caderno,
porventura pensado para edição. Este é um
documento de valor inestimável, já que
testemunha um dos primeiros exemplos em
que um instrumento de tecla assume a
condição de solista à frente de uma orquestra.
O reputado cravista brasileiro Cristiano
Holtz interpreta o quarto e o quinto destes
concertos. São duas obras baseadas em
concertos originalmente escritos para outros
instrumentos solistas, mas que exploram à
exaustão as singularidades técnicas e
expressivas do cravo. Pelo meio, a flautista
Janete Santos e a violinista Ana Pereira
juntam-se a este músico radicado em
Portugal desde 1998 na interpretação do
Concerto Brandeburguês N.º 5. Completado
duas décadas antes, em 1719, esta obra é
considerada por muitos como o verdadeiro
primeiro concerto para cravo existente, tal é o
relevo virtuosístico que lhe é confiado no
final do primeiro andamento.
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Música da Metropolitana e na Academia
Nacional Superior de Orquestra.

JANETE SANTOS FLAUTA
Natural do Porto, iniciou os seus estudos
musicais no ambiente familiar, prosseguindo-os
na Academia de Música de Castelo de Paiva e,
posteriormente, no Conservatório de Música
do Porto, onde terminou o curso
complementar com a classificação máxima, na
classe de Flauta do professor Luís Meireles.
Mais tarde, ingressou na Academia Superior de
Orquestra, onde concluiu a licenciatura, tendo
estudado com os professores Tristan Hayoz,
Sandra Pina e Anabela Malarranha, na
disciplina de Flauta, e com o maestro
Jean-Marc Burfin, integrada na Orquestra
Académica Metropolitana. Participou em
masterclasses com os mais prestigiados
flautistas, como Vicenz Pratz, Magdalena
Martinez, Patrick Gallois, Herbert Weissberg e
Rien de Reed, entre outros.
Foi laureada em diversos concursos,
destacando-se o Prémio Jovens Músicos, na
categoria de Flauta e Música de Câmara,
Juventude Musical Portuguesa, Prémio Fórum
Musical e Concurso de Interpretação do Estoril.
Integrou várias orquestras de jovens, como a
Orquestra Portuguesa da Juventude, a
Orquestra das Escolas Particulares, a Orquestra
de Sopros dos Templários e a Orquestra
Internacional de Jovens Europeus.
Apresentou-se como solista com a Orquestra
Académica Metropolitana e a Orquestra
Clássica do Porto. Realiza frequentemente
recitais, com várias formações de câmara,
interpretando repertórios de vários estilos, desde
a música barroca à música contemporânea.
Atualmente, ocupa o lugar de Solista B na
Orquestra Metropolitana de Lisboa e,
paralelamente, leciona no Conservatório de
4

ANA PEREIRA VIOLINO
Natural de Lanhelas (1985), iniciou os estudos
musicais na banda da sua terra natal,
ingressando aos doze anos na Escola Profissional
de Música de Viana do Castelo, na Classe de
Violino do professor José Manuel Fernandéz
Rosado. Aqui terminou o curso básico com a
classificação máxima. Começou logo nesta fase
de aprendizagem a ser distinguida em
concursos: no Prémio Jovens Músicos 2002
obteve o 3.º Prémio de Violino (Nível Médio) e
o 3.º Prémio de Música de Câmara (Nível
Médio). Participou no 1.º Concurso de Violino
Tomás Borba, sendo premiada com o 2.º
prémio. Selecionada para a Academia Nacional
Superior de Orquestra, começou a estudar com
o professor Aníbal Lima, licenciando-se com a
classificação máxima no ano de 2007. Antes,
em 2005, obteve o 2.º Prémio no Concurso
Jovens Músicos (Nível Superior) e, um ano
depois, o 1.º Prémio no mesmo concurso. No
ano de 2007 venceu a modalidade de Música
de Câmara (Nível Superior), como 1.º violino
do Quarteto Artzen, grupo do qual é membro
fundador. Mais recentemente, foi vencedora do
Prémio Internacional Jovens Violinistas 2011 A
Herança de Paganini.
Fez durante toda a formação masterclasses
com prestigiados violinistas, nomeadamente
Serguei Arantounian, Anotoli Swarzburg,
Evélio Teles, Zófia Kuberska-Wóyciska, Gerardo
Ribeiro, Eugene Gratovich, Irina Tseitlin,
Michael Tseitlin Carmelo de los Santos, Günter
Seifert, Igor Oistrach e Evegeny Bushkov, entre
outros. As suas qualidades interpretativas
levaram-na a ser concertino da Orquestra

Sinfónica da Escola Profissional de Música de
Viana do Castelo, da Orquestra Académica
Metropolitana, da Orquestra Sinfonieta de
Lisboa e da Orquestra de Ópera Portuguesa.
Foi também eleita como concertino para a
Orquestra Nacional de Jovens APROARTE
2002 e para o II Estágio da Orquestra Sinfónica
Académica Metropolitana.
Tocou em diversas orquestras: Sinfonieta do
Porto, Sinfonieta de Lisboa, APROARTE,
Orquestra Sinfónica da Escola Profissional de
Música de Viana do Castelo, Orquestra
Académica Metropolitana, Orquestra de Ópera
Portuguesa, OrchestrUtopica, Orquestra
Sinfónica Portuguesa, Remix Essemble e
Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Apresentou-se como solista com a Orquestra
Gulbenkian, Orquestra Académica
Metropolitana, Orquestra Sinfonieta de Lisboa,
Orquestra Filarmonia das Beiras, Orquestra do
Algarve, Orquestra Metropolitana de Lisboa e
Joensuun Kaupunginorkesteri (Filândia), em
Portugal e no estrangeiro.
Atua regularmente como concertino da
Orquestra Sinfonieta de Lisboa e é membro
fundador da camerata de cordas Alma Mater.
Ocupa, desde junho de 2015, o lugar de
Concertino da Orquestra Metropolitana de
Lisboa, formação que integra desde 2008 (e na
qual ocupou o cargo de concertino-adjunto
durante cerca de 7 anos). Faz parte do corpo
docente das Escolas da Metropolitana desde
2009.

com Pedro Persone. Aos quinze, a convite de
Jacques Ogg, foi viver para os Países Baixos,
com quem prosseguiu os seus estudos
musicais. Permaneceu nesse país durante dez
anos estudando com vários outros professores,
entre os quais Meno van Delft.
Desde muito novo, a sua maior influência foi
Gustav Leonhardt, que o aceitou
excecionalmente como seu último estudante
oficial. Igualmente marcante na sua formação
foram os estudos privados com Pierre Hantaï,
Marco Mencoboni e Miklos Spanyi. Este
último viria a convidá-lo mais tarde para
gravarem em conjunto repertório para dois
cravos.
Em 1998 veio para Portugal a convite de
várias escolas de música, em particular o
Instituto Gregoriano de Lisboa, onde se
mantém como professor das disciplinas de
Cravo, Clavicórdio e Música de Câmara.
Cristiano Holtz atua sobretudo como solista,
não somente em cravo mas também em
clavicórdio, e ocasionalmente em orgãos
históricos de numerosos países na Europa,
Ásia, América do Sul e nos Estados Unidos da
América, participando em vários Festivais
Internacionais de prestígio.
Os seus recitais e gravações têm vindo a ser
aplaudidos pela imprensa internacional e
merecido várias distinções internacionais, tais
como o Concurso Eldorado (Brasil, 1996), o
Prémio da Crítica Discográfica Alemã
(Alemanha, 2006), o Prémio Geijutsu (Japão),
para lá de críticas favoráveis como as cinco
estrelas que recebeu na revista especializada em
música antiga Goldberg (Inglaterra e Espanha),
nas revistas Fanfare (E.U.A.) e Classica
(França) e no jornal Público.
Cristiano Holtz considera Bach como
referência central da sua carreira musical.

CRISTIANO HOLTZ
CRAVO E DIREÇÃO MUSICAL
Influenciado pela música de Johann
Sebastian Bach, Cristiano Holtz iniciou os
seus estudos de cravo aos doze anos de idade
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RAVEL
VILLA-LOBOS
BEETHOVEN

SEX. 8 ABRIL - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
JOÃO LEITÃO GUITARRA (laureado PJM 2014)
PEDRO NEVES MAESTRO

Maurice Ravel (1875-1937)
Pavane pour une infante défunte (1899, 1910)
(duração aproximada: 6’)

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Concerto para Guitarra e Pequena Orquestra,
W501 (1951)
(duração aproximada: 18’)

I. Allegro preciso
II. Andantino e Andante - Cadenza - III. Allegretto non troppo - Vivo

Intervalo
Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia N.° 6 em Fá Maior, Pastoral (1808)
(duração aproximada: 45’)

I. Allegro ma non troppo, «Despertar de sentimentos alegres na chegada ao campo»
II. Andante molto mosso, «Cena à beira do riacho»
III. Allegro, «Alegre convívio de camponeses»
IV. Allegro, «Trovões e tempestade»
V. Allegretto, «Canto do pastor: sentimentos alegres e gratos após a tempestade»
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A OUTRA FACE
Em espetáculo, é natural que os efeitos
aparatosos e os fulgores épicos conquistem
maior popularidade. Tal não significa, porém,
que sejam condição essencial para o sucesso
da obra artística. Porque são raros os
compositores de «uma só cara», o programa
deste concerto reúne três obras que
preencheriam com distinção o «Lado B» do
mais valioso disco de coleção. São registos
expressivos que contradizem as imagens que
vulgarmente associamos aos compositores em
causa, permitindo compreender melhor a
razão porque cada um deles inscreve o nome
entre os maiores da História da Música.
Na vez do crescendo avassalador do Bolero,
ou da vertiginosa precipitação de La valse,
ouve-se a nostálgica beleza da «Pavana para
uma infanta defunta», uma peça que o jovem
Maurice Ravel escreveu para ser tocada ao
piano. Cedo esta se tornou familiar entre os
intérpretes amadores, dando origem, alguns
anos mais tarde, a uma adaptação para
orquestra realizada pelo próprio compositor.
Sobre o ritmo processional da pavana, uma
dança italiana que em Espanha derivara em
associações fúnebres, Ravel refletia a
influência de sua mãe, que vivera muitos
anos em Madrid. Mas o lamento dirige-se
aqui a uma princesa imaginária, já que, para
a escolha do título, nada mais terá

contribuído do que a sonoridade do dizer
«Pavane pour une infante défunte».
Já na vez do arrebatador sentimentalismo
dos célebres prelúdios para guitarra de Heitor
Villa-Lobos, ouve-se o pendor classicista do
Concerto para Guitarra e Pequena
Orquestra. Completado numa primeira
versão em 1951, sob o título «Fantasia
Concertante», foi estreado nos E.U.A. cinco
anos mais tarde, já na condição de Concerto.
Para isso contribuiu a inclusão de uma
«Cadenza» para o solista no final do segundo
andamento, a pedido do dedicatário da obra,
o lendário guitarrista Andrés Segovia. É uma
composição de final de carreira que sintetiza
o profundo conhecimento que o músico
brasileiro tinha deste instrumento.
Por fim, na vez do carisma impetuoso da
Quinta Sinfonia de Beethoven, ouve-se o
experimentalismo sonoro da Sinfonia
Pastoral. Tendo sido estreadas no mesmo
concerto de 22 de dezembro de 1808, não
poderiam ser mais diferentes uma da outra. A
retórica musical desta Sexta Sinfonia
relaciona-se estreitamente com a evocação
explícita de retratos poéticos da vida rural. As
paisagens bucólicas e os ciclos da natureza
servem de pretexto para recursos de escrita
que ainda hoje surpreendem. São ritmos
obstinados, transformações progressivas,
encadeamentos melódicos e texturas
orquestrais cujo efeito os livros não explicam.
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Perroy, Aniello Desiderio e Ricardo Gallén.
Foi premiado e vencedor de vários
concursos em Portugal, destacando-se,
especialmente, o 1.º lugar no Prémio Jovens
Músicos (Nível Superior), tendo tido a
oportunidade de tocar a solo com a
Orquestra Gulbenkian sob a direção do
maestro Pedro Carneiro.
Estudou com Dejan Ivanovic na
Universidade de Évora e terminou o seu
mestrado com Zoran Dukić no Real
Conservatório de Haia em 2014.
Apresentou-se a solo em importantes salas
como a Casa da Música, o Centro Cultural
de Belém ou o Grande Auditório da
Fundação Calouste Gulbenkian e já tocou e
gravou para as rádios Antena 2 (Portugal) e
Radio 4 (Países Baixos).
Usa uma guitarra do luthier grego Alkis
Efthimiadis.

JOÃO LEITÃO GUITARRA
Nascido em 1990 em Gondomar, iniciou os
seus estudos musicais aos dez anos de idade
na Academia de Música de Gondomar, na
classe de guitarra da professora Cristina
Bacelar. Em 2005 entrou no Curso de
Música Silva Monteiro e dedicou-se ao
estudo do repertório erudito com o professor
Hugo Sanches. Frequentou cursos de
aperfeiçoamento com alguns dos guitarristas
mais importantes da atualidade, como Carlo
Marchione, Álvaro Pierri, Joaquin Clerch,
Marcin Dylla, Pablo Marquez, Judicael
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PEDRO NEVES MAESTRO
Pedro Neves é maestro titular da Orquestra
Clássica de Espinho, assumindo
recentemente o cargo de maestro convidado
da Orquestra Gulbenkian. Atualmente é
doutorando na Universidade de Évora, sendo
o seu objeto de estudo as seis sinfonias de
Joly Braga Santos.
Pedro Neves foi maestro titular da
Orquestra do Algarve entre 2011 e 2013, e é
convidado regularmente para dirigir a
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a

Orquestra Metropolitana de Lisboa, a
Orquestra Filarmonia das Beiras e a Joensuu
City Orchestra (Finlândia).
No âmbito da música contemporânea tem
colaborado com o Sond’arte Electric
Ensemble, com o qual realizou estreias de
vários compositores portugueses e
estrangeiros, realizando digressões pela
Coreia do Sul e Japão, com o Grupo de
Música Contemporânea de Lisboa, e com o
Remix Ensemble Casa da Música.
É fundador da Camerata Alma Mater, que
se dedica à interpretação de repertório para
orquestra de cordas, e com a qual tem
recebido uma elogiosa aceitação por parte do
público e da critica especializada.
Pedro Neves iniciou os seus estudos
musicais na sua terra natal, estudou
violoncelo com Isabel Boiça, Paulo Gaio
Lima e Marçal Cervera, respetivamente no
Conservatório de Música de Aveiro,
Academia Nacional Superior de Orquestra
em Lisboa e Escuela de Música Juan Pedro
Carrero em Barcelona, com o apoio da
Fundação Gulbenkian. No que diz respeito à
direção de orquestra estudou com Jean-Marc
Burfin, obtendo o grau de licenciatura na
Academia Nacional Superior de Orquestra,
com Emilio Pomàrico em Milão e com
Michael Zilm, do qual foi assistente. O
resultado deste seu percurso faz com que a
sua personalidade artística seja marcada pela
profundidade, coerência e seriedade da
interpretação musical.
Teve em 2013 e 2014 agendado
compromissos com as mais importantes
orquestras portuguesas, dos quais se destacam
a realização de um programa dedicado a Luís
de Freitas Branco, com a Orquestra
Gulbenkian, um programa dedicado a
Poulenc com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, um programa dedicado à morte e
ressurreição com a Orquestra Sinfónica do
Porto Casa da Música, interpretando obras
de Messiaen e Mahler e um ciclo de
programas na Temporada Clássica da
Orquestra Metropolitana de Lisboa.
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DE VIVALDI
A MOZART

SEX. 20 MAIO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
ENRICO ONOFRI VIOLINO e MAESTRO

Georg Philipp Telemann (1681-1767)
Suíte Orquestral em Sol Menor, TWV 55:g4 (1723)
(duração aproximada: 18’)

I. Ouverture: Grave - Allegro - Grave
II. Rondeau: Gayement
III. Les irrésoluts, à discrétion
IV. Les capricieuses
V. Loure
VI. Gasconnade
VII. Menuet I - II

Antonio Vivaldi (1678-1741)
Concerto para Cordas em Sol Menor, RV 157
(1729-1730)
(duração aproximada: 9’)

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro (molto vivace)

Antonio Vivaldi
Concerto para Violino em Sol Menor, Op. 8/8,
RV 332 (1723-1725)
(duração aproximada: 10’)

I. Allegro
II. Largo
III. Allegro

Intervalo
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Sinfonia N.º 40 em Sol Menor, KV 550 (1788)
(duração aproximada: 30’)

I. Molto allegro
II. Andante
III. Minuetto: Allegretto
IV. Allegro assai
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TONS MAGOADOS
A tonalidade, em música, é um parâmetro
técnico do foro dos especialistas... mãos não
só! Em verdade, ninguém lhe é indiferente no
momento de apreciar uma obra musical. Cada
partitura posiciona as notas num quadro de
relações específico, o que lhe confere uma
determinada identidade expressiva. Por isso,
quando um compositor opta pela tonalidade
de Dó Maior em vez de Fá Menor, tem uma
intenção deliberada. O presente programa
reúne quatro obras que coincidem na mesma
tonalidade, Sol Menor. Como se da diferença
entre tons de azul e vermelho se tratasse, Sol
Menor convida a sentimentos magoados.
Tem início com uma suíte orquestral
barroca, um género que Telemann cultivou ao
longo de toda a carreira e consiste,
genericamente, numa abertura orquestral, ao
estilo francês, seguida de danças barrocas
variadas. As suítes orquestrais de Telemann
destinavam-se a ocasiões cerimoniosas em
contexto de corte. A TWV 55:g4,
provavelmente escrita em 1723, tem as suas
singularidades. Para lá de explorar o confronto
entre os sopros e as cordas da orquestra, vê
intituladas algumas das suas peças com
tipologias de personalidade, tais como «Os
indecisos», «Os caprichosos» ou «Os
fanfarrões».

A música de Vivaldi leva-nos depois às
margens da Lagoa de Veneza, num
«Confronto da harmonia e da invenção»,
como se intitula o Op. 8, a coleção de doze
concertos para violino publicada em 1725
que também inclui as Quatro Estações. Entre
esses, acha-se também este Concerto N.º 8,
um dos poucos que não faz uso de um título
de inspiração extramusical, mas que satisfaz
por inteiro as expetativas de quem só conheça
os outros. De igual modo, o Concerto para
Cordas RV 157 compõe-se de três partes,
uma sequência rápido-lento-rápido em que o
breve andamento central explora com
pungência o uso das dissonâncias.
Após o intervalo, é interpretada a Sinfonia
N.º 40 de Mozart. Para lá da célebre melodia
inicial, cruza-se admiravelmente a
transparência do estilo clássico e o
dramatismo de pendor romântico. À agitação
do primeiro andamento, contrapõe-se a
elegância de um Andante envolto em
resignada tristeza. O Minueto regressa com
determinação e com acentuações sincopadas.
No último andamento assiste-se a uma cabal
demonstração da audácia e mestria do
compositor austríaco, com motivos
contundentes e uma rutura surpreendente
pelo meio. Por fim, tudo regressa aos temas
iniciais, como se nada se tivesse passado.
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ENRICO ONOFRI
VIOLINO E DIREÇÃO MUSICAL
Enrico Onofri é natural de Ravenna, Itália.
A sua carreira iniciou-se com o convite de
Jordi Savall para o lugar de concertino no
agrupamento La Capella Real. Cedo
começou a trabalhar com outros conjuntos de
grande reputação, como o Concentus
Musicus Wien, o Ensemble Mosaiques e o
Concerto Italiano. De 1987 a 2010 foi
concertino e solista no agrupamento Il
Giardino Armonico.
A sua carreira de maestro começou em 2002
com imediata aceitação por parte da crítica,
recebendo a partir de então convites de
orquestras e festivais de toda a Europa, Japão
e Canadá. Entre 2004 e 2013 foi o maestro
principal da orquestra barroca Divino Sospiro
e, desde 2006, maestro convidado da
Orquestra Barroca de Sevilha. Já dirigiu a
Camerata Bern, a Orquestra do Festival de
Cordas de Lucerna, a Orquestra de Câmara
da Basileia, o Ensemble Orquestral de
Kanazawa, o Cipango Consort de Tóquio, a
Orquestra Real de Sevilla, a Orquestra
Clermont-Ferrand e a Orquestra da Ópera de
Lyon, entre outras.
Enrico Onofri fundou o Ensemble
Imaginarium para interpretar repertório
barroco italiano. Já se apresentou nas mais
prestigiadas salas de concerto, entre as quais o
Musikverein e o Konzerthaus em Viena, o
Mozarteum em Salzburgo, a Filarmónica de
Berlim, a Ópera Estatal de Berlim, a Alte
Oper em Frankfurt, o Concertgebouw em
Amsterdam, Teatro San Carlo em Nápoles,
Carnegie Hall e o Lincoln Center em Nova
Iorque, a Wigmore Hall e a Barbican Hall em
Londres, a Tonhalle em Zurique, o Théâtre
des Champs-Elysées e o Théâtre du Châtelet
em Paris, o Auditorio Nacional em Madrid, a
Oji em Tóquio, o Salão de Concertos de
Osaka, o Teatro Colón de Buenos Aires, com
artistas como Nikolaus Harnoncourt, Gustav
Leonhardt, Christophe Coin, Cecilia Bartoli,
Katia e Marielle Labèque.

Muitas das gravações de Enrico Onofri,
com as editoras Teldec, Decca, Astrée, Naive,
Deutsche Harmonia Mundi/Sony,
Passacaille, Nichion, Winter&Winter,
Opus111, Virgin, Zig Zag Territoires, etc.,
foram distinguidas com prestigiados prémios
internacionais, tais como o Prémio
Gramophone, o Grand Prix des Discophiles,
o Echo-Deutsche Schallplattenpreis, o
Prémio Caecilia, o Prémio Fondazione Cini
de Venice, La Nouvelle Academie du Disque
e numerosos Diapason d’Or, Choc de la
Musique e «10 de Répertoire» da revista
Répertoire des Disques Compacts. Concertos
seus foram retransmitidos em rádios da
Europa, Américas, Ásia e Austrália.
Desde 2000, Enrico Onofri é professor de
Violino Barroco e Interpretação de Música
Barroca no Conservatório Bellini de Palermo.
Tem sido convidado para orientar
masterclasses por toda a Itália, Europa, Japão
e América do Norte. Foi consultor e maestro
convidado da Orquestra Barroca da União
Europeia e em 2010 a Juilliard School
convidou-o para lecionar uma masterclasse
em Nova Iorque.
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EM TORNO DE
BEETHOVEN

SÁB. 2 JULHO - 17H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
PEDRO AMARAL MAESTRO

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Abertura Coriolano, Op. 62 (1807)
(duração aproximada: 8’)

Sinfonia N.º 8 em Fá Maior, Op. 93 (1812)
(duração aproximada: 26’)

I. Allegro vivace e con brio
II. Allegretto scherzando
III. Tempo di minuetto
IV. Allegro vivace

Intervalo
Sinfonia N.º 4 em Si Bemol Maior, Op. 60
(1806)

(duração aproximada: 32’)

I. Adagio - Allegro vivace
II. Adagio
III. Minuetto: Allegro vivace
IV. Allegro ma non troppo
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SINFONIAS PAR
As sinfonias de número par escritas por
Beethoven costumam ser relegadas para um
segundo plano, sobretudo diante das
disposições heróica e épica da Terceira e da
Quinta, ou da monumentalidade da Nona.
Somente a Sexta, no seu registo bucólico,
goza de uma popularidade minimamente
comparável. É frequente a opinião de que as
Sinfonias Par (chamemos-lhes assim) terão
sido compostas em momentos de maior
relaxamento do compositor, em resultado da
exigência titânica decorrente da produção de
cada uma das outras. Também se diz que
Beethoven explorou aí a sua personalidade
mais reflexiva, por contraste com a faceta
dionisíaca que libertou nas restantes. Neste
concerto temos a oportunidade de escutar
duas delas. São a Quarta e a Oitava, as quais
poderão revelar algumas surpresas.
A ideia de que a Quarta Sinfonia é uma
obra de ânimo afável e dramaticamente
comedido deve-se a comparações apressadas
com a Terceira e a Quinta. Schumann
descreveu-a como uma donzela grega
elegante entre dois gigantes da mitologia
nórdica. Na realidade, trata-se de uma
partitura com um alcance expressivo bastante
mais ambicioso do que aparenta. É certo que
não se compara no arrebatamento dramático
e na ousadia formal que então rompiam os
paradigmas técnicos e estéticos, mas seria um

equívoco considerá-la como «um passo a
trás», ou pensar que Beethoven abdicou da
sua propensão progressista, só porque
aparenta recrear-se por vivências mais íntimas
e harmoniosas, sem aludir a grandes causas
humanistas. Para lá da exaltação poética, há
também lugar a ambientes sombrios,
movimentos obstinados, pausas meditativas,
hesitações cirurgicamente calculadas e
demonstrações de força inabalável.
Já no que respeita à Oitava, conta-se que,
numa ocasião em que foi confrontado com o
facto de esta ter conquistado menos sucesso
do que a anterior, a Sétima, Beethoven terá
respondido que «assim acontecia porque era
bastante melhor». Cabe hoje a cada um de
nós esse julgamento. É certo que a Sétima
Sinfonia é uma obra espetacular, mas a
Oitava é tão bem humorada quanto
intrigante. Tem características pouco usuais.
Como exemplo, o primeiro andamento
apresenta uma construção inesperada.
Reserva para a coda – a secção conclusiva –
uma duração invulgarmente extensa e a
função de construir o único clímax
dramático existente. Por sua vez, o segundo
andamento deveria ser mais longo e lento,
mas Beethoven evitou que assim acontecesse.
E por aí em diante! Esta Oitava Sinfonia é
uma obra «desconcertante». Por um lado,
tudo nela aparenta normalidade. Porém,
quando se ouve com mais atenção, levanta
pergunta atrás de pergunta.
15
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PEDRO AMARAL MAESTRO
Nascido em Lisboa (1972), Pedro Amaral,
compositor e maestro, é um dos músicos
europeus mais ativos da nova geração. Inicia
os estudos em composição como aluno
privado de Lopes-Graça, a partir de 1986, ao
mesmo tempo que prossegue a sua formação
musical geral, no Instituto Gregoriano
(1989/91). Ingressa depois na Escola
Superior de Música de Lisboa onde conclui o
curso de composição na classe do professor
Christopher Bochmann, em 1994. Instala-se
em Paris, onde estuda com Emmanuel Nunes
no Conservatório Superior, graduando-se
com o Primeiro Prémio em Composição por
unanimidade do júri. Estuda ainda direção
de orquestra com Peter Eötvös (Eötvös
Institute, 2000) e Emilio Pomàrico (Scuola
Civica de Milão, 2001).
Paralelamente à sua formação musical
prática, prossegue os estudos universitários na
École des Hautes Études en Sciences Sociales,
em Paris obtendo, em 1998, Mestrado em
Musicologia Contemporânea com uma tese
sobre Gruppen de K. Stockhausen – com
quem trabalha como assistente em diferentes
projetos – e, em 2003, um doutoramento
com uma tese sobre Momente e a
problemática da forma na música serial.
Em maio de 2010, estreou em Londres a
sua ópera O sonho, a partir de um drama
inacabado de Fernando Pessoa.
Unanimemente aplaudida pela crítica, a obra
foi interpretada por um prestigioso elenco de
cantores portugueses acompanhados pela
London Sinfonietta sob a direção do
compositor, tendo sido apresentada em
Londres e Lisboa.
Como compositor e/ou maestro, Pedro
Amaral trabalha regularmente com diferentes
ensembles e orquestras, nacionais e
estrangeiros. Foi maestro titular da Orquestra
do Conservatório Nacional (2008/09) e do
Sond’Ar-Te Electric Ensemble (2007/10).
Desde o ano letivo de 2007/2008, é Professor
Auxiliar da Universidade de Évora

(Composição, Orquestração e disciplinas
afins). Desde julho de 2013, Pedro Amaral é
diretor artístico e pedagógico da AMEC /
Metropolitana.
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EM TORNO DE
BEETHOVEN

QUI. 22 SETEMBRO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
PEDRO AMARAL MAESTRO

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sinfonia N.º 7 em Lá Maior, Op. 92 (1813)
(duração aproximada: 42’)

I. Poco sostenuto - Vivace
II. Allegretto
III. Presto
IV. Allegro con brio

Intervalo
Sinfonia N.º 5 em Dó Menor, Op. 67 (1807)

(duração aproximada: 32’)

I. Allegro con brio
II. Andante con moto
III. Allegro
IV. Allegro
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SINFONIAS ÍMPAR
Cada sinfonia de Beethoven é «um caso», ou
melhor, uma obra-prima. Ainda assim, e
apesar de todas as singularidades, todas
espelham um mesmo desígnio artístico, a
ambição desmedida que acompanhou o
compositor ao longo da vida. Consigo, a
ideia de Sinfonia transformou-se.
Expandiram-se os alcances técnicos e
expressivos. Beethoven desafiou as regras e
acrescentou-lhes uma «voz» própria. Entre
muitas outras, há duas características que se
distinguem na sua produção sinfónica. Na
primeira, a obra musical assume-se como
veículo subliminar de ideais filosóficos ou
políticos, transcendendo a dimensão
puramente estética. A segunda resulta da
expressão intensa e despojada dos estados de
ânimo do indivíduo. É música escrita «na
primeira pessoa», contornando os arquétipos
da convivência social dos primeiros anos do
século XIX. A Quinta e a Sétima sinfonias
são disso bons exemplos.
A Sétima foi estreada em 1813 num
concerto de beneficência em favor dos
combatentes austríacos que enfrentaram as
tropas de Napoleão Bonaparte na Batalha de
Hanau. Não se estranhe, por isso, que três
dos seus quatro andamentos apresentem um
caráter efusivo, entre tipologias de danças
populares e evidentes arquétipos militares. É
uma obra cheia de energia, mas onde se
destaca a afetação expressiva do segundo
andamento, o mais célebre andamento lento
de todas as sinfonias de Beethoven. Aí,

repete-se com insistência uma mesma célula
rítmica sobre a qual flutuam ideias melódicas
persuasivas. Instala-se um clima misterioso,
ora idílico ora evocativo de uma experiência
redentora. Este momento musical (sublime)
separa a grandiosa introdução do primeiro
andamento e os ritmos jocosos do Scherzo. A
terminar, assiste-se a um rojo de
inventividade, exaltante, do primeiro ao
último minuto.
Depois... quem não conhece o motivo de
quatro notas que dá início à Quinta
Sinfonia? É, pois, chegada a hora de ver «o
que vem de seguida». Ao longo de quatro
andamentos assiste-se a uma obsessiva
insistência em torno desse tema germinal,
derivando noutros temas melódicos que
nunca se afastam definitivamente. Explica-se
assim a força desta obra. Até o lirismo do
segundo andamento remete para «a tal» ideia
rítmica. Sucedem-se variações, que também
recordam esse registo majestoso. O Scherzo
retoma o princípio de tudo por entre as mais
variadas combinações de instrumentos. Com
uma fuga pelo meio, acumula toda a
intensidade que aponta ao bom efeito do
último andamento. Após momentos de
impasse, chega-se sem interrupção à
proclamação gloriosa, ao momento
triunfante. Repetem-se cadências e acordes
ostensivos que não fariam grande sentido se
não nos recordássemos do primeiro tema do
segundo andamento, mas sobretudo do tal
motivo inicial, esse mesmo que se escreve
com quatro notas só.
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PEDRO AMARAL MAESTRO
Nascido em Lisboa (1972), Pedro Amaral,
compositor e maestro, é um dos músicos
europeus mais ativos da nova geração. Inicia
os estudos em composição como aluno
privado de Lopes-Graça, a partir de 1986, ao
mesmo tempo que prossegue a sua formação
musical geral, no Instituto Gregoriano
(1989/91). Ingressa depois na Escola
Superior de Música de Lisboa onde conclui o
curso de composição na classe do professor
Christopher Bochmann, em 1994. Instala-se
em Paris, onde estuda com Emmanuel Nunes
no Conservatório Superior, graduando-se
com o Primeiro Prémio em Composição por
unanimidade do júri. Estuda ainda direção
de orquestra com Peter Eötvös (Eötvös
Institute, 2000) e Emilio Pomàrico (Scuola
Civica de Milão, 2001).
Paralelamente à sua formação musical
prática, prossegue os estudos universitários na
École des Hautes Études en Sciences Sociales,
em Paris obtendo, em 1998, Mestrado em
Musicologia Contemporânea com uma tese
sobre Gruppen de K. Stockhausen – com
quem trabalha como assistente em diferentes
projetos – e, em 2003, um doutoramento
com uma tese sobre Momente e a
problemática da forma na música serial.
Em maio de 2010, estreou em Londres a
sua ópera O sonho, a partir de um drama
inacabado de Fernando Pessoa.
Unanimemente aplaudida pela crítica, a obra
foi interpretada por um prestigioso elenco de
cantores portugueses acompanhados pela
London Sinfonietta sob a direção do
compositor, tendo sido apresentada em
Londres e Lisboa.
Como compositor e/ou maestro, Pedro
Amaral trabalha regularmente com diferentes
ensembles e orquestras, nacionais e
estrangeiros. Foi maestro titular da Orquestra
do Conservatório Nacional (2008/09) e do
Sond’Ar-Te Electric Ensemble (2007/10).
Desde o ano letivo de 2007/2008, é Professor
Auxiliar da Universidade de Évora

(Composição, Orquestração e disciplinas
afins). Desde julho de 2013, Pedro Amaral é
diretor artístico e pedagógico da AMEC /
Metropolitana.
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MOZART
CONCERTO
SINFONIA

SEX. 18 NOVEMBRO - 21H00
ORQUESTRA METROPOLITANA DE LISBOA
NUNO INÁCIO FLAUTA e DIREÇÃO MUSICAL
CAROLINA COIMBRA HARPA

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
Andante em Dó Maior, para flauta e orquestra,
KV 315 /285e (1778)
(duração aproximada: 6’)

Concerto para Flauta e Harpa em Dó Maior,
KV 299/297c (1778)
(duração aproximada: 30’)

I. Allegro
II. Andantino
III. Rondeau: Allegro

Intervalo
Sinfonia N.º 41 em Dó Maior, KV 551, Júpiter (1788)

(duração aproximada: 36’)

I. Allegro vivace
II. Andante cantabile
III. Minuetto: Allegretto
IV. Molto allegro
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WOLFGANG AMADEUS MOZART
A Sinfonia Júpiter, uma das obras de
Wolfgang Amadeus Mozart mais tocadas nos
nossos dias, preenche por inteiro a segunda
parte deste programa. Trata-se da derradeira
sinfonia do compositor austríaco e uma das
partituras instrumentais mais imponentes
que escreveu. O nome por que é conhecida
faz justiça a essa condição. Foi-lhe atribuído
postumamente, quando um empresário
radicado em Londres, Johann Peter Salomon,
publicou uma versão reduzida para piano
com o título emprestado do nome do maior
planeta do sistema solar.
Terminada em 1788, é uma obra
introspetiva e exuberante, graciosa e
perturbadora. Sintetiza as mais importantes
técnicas de escrita orquestrais do passado,
mas chama a si uma postura vanguardista,
intimando os compositores que lhe seguiram
a uma atitude de permanente evolução. Uma
das características que melhor a distinguem
será a coexistência dos mais elaborados
recursos do estilo Barroco com premissas que

apontavam caminhos ao Romantismo
musical. Esta era uma convergência
extremamente inovadora àquela data, um
mérito que é, ainda hoje, amplamente
reconhecido.
Antes do intervalo, são interpretadas mais
duas obras do mesmo compositor, nas quais
sobressaem dois instrumentos solistas: a
flauta e a harpa. Destaca-se aqui o Concerto
para Flauta e Harpa, escrito dez anos antes,
quando Mozart ainda arriscava a sorte nos
salões aristocráticos das principais cidades
europeias. Esta obra, em particular, foi escrita
para um duque parisiense, que tocava flauta,
e sua filha, harpista. Os intentos financeiros
do músico não foram satisfeitos, mas ficou
para História um documento que comprova
o quanto era capaz quando pretendia agradar
alguém. Numa altura em que as técnicas de
construção, quer da flauta quer da harpa,
ainda não permitiam obter o som depurado
que lhes conhecemos hoje, não deixa de
surpreender a dimensão da beleza alcançada
mediante tão grande simplicidade de
recursos.
23

CAROLINA COIMBRA HARPA
Carolina Coimbra nasceu em 1992, em Vila
Nova de Gaia. Iniciou os estudos musicais
aos sete anos de idade com a professora Ana
Paula Miranda, no Conservatório de Gaia.
Terminou o mestrado (Master of Arts in
Music Performance, Specialization in
Instrumental Performance, Core Subject
Orchestra) na Escola Superior de Artes de
Zurique (ZHdK), na Suíça, onde estudou
com Catherine Michel, Irina Zingg e Sarah
O’Brien. Frequenta atualmente uma
Pós-graduação na Scuola Civica di Musica
Claudio Abbado em Milão, na classe da
professora Irina Zingg.
Na temporada 2014/2015 participou em
diversos projetos com a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, a Orquestra da Ópera de
Zurique, a Orquestra Gulbenkian, a
Orquestra Sinfónica da Casa da Música, a
Orquestra XXI e a Orquestra do Festival de
Música Atlantic Coast. Colaborou também
com a Orquestra da Escola Superior de Artes
de Zurique, a Orquestra Clássica de Espinho
e com maestros como Fabio Luisi, Jesús
López-Cobos, David Zinmann, Douglas
Boyd, Ernest Schelle e Pedro Neves.
Foi premiada em vários concursos
internacionais, com destaque para o 1.º
Prémio do 18.º Concurso Internacional Petar
Konjovic (Sérvia, 2013), o 1.º Prémio no 1.º
Concurso de Harpa da Escola de Música
Nossa Senhora do Cabo (Linda-a-Velha,
2013), o 1.º Prémio no 4.° Concurso
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Internacional de Harpa Marcel Tournier
(Itália, 2012), o 2.º Prémio no 11.º
Concurso Arpa Plus (Espanha, 2009) e o 1.º
Prémio no Concurso de Execução Musical
(Harpa, Gaia, 2008).
Como solista, tocou no 2.º Ciclo de Harpa
Internacional do Porto (2012), participou em
projetos como o HarpMasters on the Road:
Oporto 1st Harp Master (Portugal, 2013) e o
Pfingsten with HarpMasters (Suíça, 2013), e
realizou o recital de abertura do 5.º Festival
Internacional Suoni d’Arpa (Itália, 2013).
Em 2014 apresentou-se como solista no
evento Arpissima (Itália), no HarpMasters
Academy’s on the Road (Suécia), no 12th
World Harp Congress, Focus on Youth
(Austrália), no Festival International
HarpMasters, Young Celebrity Master
(Suíça) e ainda no concerto de abertura do
2.º Concurso de Harpa da Escola Nossa
Senhora do Cabo. Em 2015 destaca-se o
recital apresentado no Festival Internacional
de Música de Gaia e a atuação como solista
com o Ensemble Affettuoso na Suíça.
Fator de grande importância e inspiração
para o crescimento profissional e pessoal de
Carolina, tem sido a sua participação, desde
2009, na Academia Internacional de Verão
HarpMasters, na Suíça, que lhe tem
proporcionado a oportunidade de estudar
com harpistas reconhecidos como Milda
Agazarian, Elinor Bennett, Mara Galassi,
Skaila Kanga, Germaine Lorenzini, Isabelle
Moretti, Marielle Nordmann, Isabelle Perrin,
Ion-Ivan Roncea e Park Stickney. Realizou
também masterclasses com Marie Pierre
Langlemet, Fabrice Pierre, Alice Giles e Petra
van der Heiden.

NUNO INÁCIO
FLAUTA E DIREÇÃO MUSICAL
Leciona Música de Câmara na Escola
Superior de Música de Lisboa desde 1999 e
orienta a classe de Flauta na Academia
Nacional Superior de Orquestra desde 2004.
É, desde 2005, 1.º Flautista da Orquestra
Metropolitana de Lisboa.
Terminou a Licenciatura na Escola Superior
de Música de Lisboa (ESML), com
classificação máxima, sob a orientação de
Anthony Pringsheim (Flauta), Fernando
Fontes e Olga Prats (Música de Câmara). Foi
entre 2000 e 2002 discípulo de Trevor Wye,
no seu Studio em Inglaterra. Participou em
inúmeras masterclasses em Portugal e no
estrangeiro com os maiores flautistas da
atualidade. William Bennett, Trevor Wye e
Vicenç Prats foram os professores que mais
influenciaram a sua formação artística.
Depois da sua Pós-Graduação em Inglaterra,
obteve o grau de Mestre em Artes Musicais
pela ESML/UNL, frequentando neste
momento o Doutoramento em Artes
Musicais (performance).
Já atuou a solo com as orquestras Sinfónica
Portuguesa, Gulbenkian, Metropolitana de
Lisboa, Sinfonietta de Lisboa, de Câmara de
Cascais e Oeiras, da ESML e da Escola
Profissional de Espinho. Foi, entre 1995 e
2003, 1.º Flautista da Orquestra de Câmara
de Cascais e Oeiras. De 1996 a 2005
integrou a Orquestra Gulbenkian como
músico convidado, exercendo com

regularidade funções de 1.º Solista. Atua
regularmente em duo com o pianista Paulo
Pacheco e a harpista Stéphanie Manzo.
Colabora com o Moscow Piano Quartet e
com o Ensemble D’Arcos. Efetuou inúmeros
registos para a televisão, RTP e RDP-Antena
2. Gravou várias vezes com a Sinfonietta de
Lisboa e com o pianista Bernardo Sassetti.
Foi protagonista em dois documentários
televisivos da RTP2: «Sons da Música» e
«Bravo» (programa inteiramente dedicado à
sua vida e carreira artística).
Além de apresentações por todo o país,
tocou em Itália, Alemanha, França, Espanha,
Inglaterra, Dinamarca, em vários formatos de
recital. Integrou, em 2012, a 8.ª Convenção
Internacional de Flauta da British Flute
Society (Manchester) num Recital dedicado a
Música Francesa.
Entre as distinções que obteve destacam-se
o 1.º Prémio no Concurso Internacional de
Flauta L’U.F.A.M., em França, o 1.º Prémio
no Concurso Prémios Jovens Músicos da
RDP, o Prémio Maestro Silva Pereira (Jovem
Músico do Ano), Semifinalista no Concurso
Carl Nielsen, na Dinamarca e o 1.º Prémio
no Concurso de Improvisação Estilística na
Convenção Internacional de Flauta, em
Inglaterra em 2004. Foi dedicatário de obras
concebidas pelos compositores Fernando
Lobo, Eduardo Patriarca e Sérgio Azevedo.
Nuno Inácio é descrito pela imprensa como
sendo «…um jovem flautista de ampla e
colorida sonoridade, de excelente controlo
técnico e interessante musicalidade.» (Jornal
Público).
Orientou masterclasses nos Cursos de
Aperfeiçoamento Musical de Vila do Conde,
na Escola Superior de Música e Artes do
Espetáculo (Porto), Escola Superior de
Música de Lisboa, na ARTAVE, na Escola
Profissional de Mirandela, Escola Profissional
da Covilhã, Escola Profissional de Espinho,
Academia de Paredes, Academia de Águeda,
Academia de St.ª Maria da Feira,
Conservatório de Minde, Escola de Música
de Montalvo e Sintra Estúdio de Ópera.
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