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pinho vargas, frente e verso
Orquestra de Jazz dO HOt Club e

Orquestra MetrOpOlitana de lisbOa
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1.ª Parte
música de jazz de  
antónio Pinho Vargas
orquestra de Jazz do hot club
direcção musical: luís cunha

Dança dos Pássaros (arranjos de luís cunha)
Vilas Morenas (arranjos de luís cunha)
General Complex (arranjos de césar cardoso )
Lá Corazón (arranjos de césar cardoso)
Tom Waits (arranjos de tomás Pimentel) 
Do Cinema (arranjos de Óscar Graça)

2.ª Parte
música orquestral de  
antónio Pinho Vargas *
orquestra Metropolitana de lisboa
narrador: Marcello Urgeghe
Maestro: Wolfgang lischke

Duas Peças
Um Discurso de Thomas Bernhard
Overtures and Closures

* artista associado Metropolitana 2014/15

co-ProdUÇÃo:  
orqUeStra MetroPolitana de liSboa 
hot clUb de PortUGal
SÃo lUiz teatro MUniciPal
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fr e nte e ve rso
antó n io pi n h o vargas

Neste último concerto com obras minhas na temporada 2014-2015 na qual 
fui um dos artistas residentes da Orquestra Metropolitana de Lisboa terá lugar 
uma espécie de auto-retrato das duas vertentes principais da minha vida criati-
va. O título Frente e Verso justifica-se plenamente, embora de facto também pu-
desse ser Antes e Depois. Ao contrário de visões universalistas da música que 
não partilho, julgo que na verdade, as duas facetas estão, com maior ou menor 
clareza, divididas no tempo, apesar de as suas fases de aprendizagem terem 
ocorrido com um início simultâneo. Mas eram duas aprendizagens. Todas as 
músicas (mais de 50) que compus para os meus grupos de jazz foram compostas 
grosso modo entre finais dos anos 1970 e inícios dos anos 1990. O jazz é uma mú-
sica que tem a sua própria tradição, a sua própria razão de ser cultural, os seus 
próprios espaços públicos, uma crítica especializada, uma história distinta e até 
modos de aprendizagem musical distintos da música europeia da tradição eru-
dita escrita. No meu caso como no de bastantes outros músicos, especialmente 
pianistas, a aprendizagem ocorreu em paralelo. Mas de facto enquanto o jazz e 
os seus vários derivados tem o centro da aprendizagem na improvisação própria 
dessa linguagem musical, oriunda dos afro-americanos e com larga expansão 
durante o século XX, tendo sido em boa parte uma música que foi transmitida e 
transformada pela tradição oral usando um meio tecnológico moderno: os dis-
cos. Pelo contrário, a música da tradição erudita, com cerca de 1000 anos de 
existência deve a sua sobrevivência histórica até hoje ao suporte escrito. Em 
particular os seus últimos 200 anos, assistiu à criação de um cânone musical 
específico, construído durante os séculos XIX e XX, ocupando hoje esse conjun-
to de “grandes obras” e de “grandes nomes” cerca de 90 por cento dos repertó-
rios das salas de concertos do mundo da chamada “música clássica”. Estas dife-
renças de vários tipos foram-se tornando cada vez mais claras durante a minha 
fase de aprendizagem. Assim sendo, percebi que ser capaz de tocar uma Sonata 
de Mozart não me permitia improvisar, por si só, nem ter tomado conhecimento 
da prática da improvisação me permitia tocar ou ainda menos compôr uma 
obra de Bartók. A diferença principal reside na transmissão pela via dos antigos 
conservatórios baseada no estudo de partituras, como disse, tendo como veícu-
lo a escrita e, no outro caso, baseada antes de mais nada na audição de muitos 
aspectos que transcendem a escrita.

Deste modo o Frente e o Verso têm um significado temporal no meu caso 
pessoal. Entre 1980 e 1990 estava fortemente empenhado na prática do meu 
grupo de jazz – mesmo considerando que a certa altura fui capaz de compôr a 



minha própria música, cuja inserção na designação jazz pôde ser sempre objec-
to de discussão, questão que a distância de 40 anos fez perder importância – en-
quanto que pelo contrário, a partir da estadia na Holanda entre 1987 e 1990 gra-
dualmente o meu esforço e a minha energia foi-se desviando para a chamada 
“música contemporânea” (na qual compus até hoje mais de outras 50 obras). 
Uma transição deste tipo, uma reencarnação, não é comum, em primeiro lugar, 
na idade em que ocorreu nem, em segundo lugar, tendo já tido a sorte de ter 6 
discos gravados, não contando com os 3 que já tinha gravado com Rão Kyao nos 
anos 1970 e obtido um certo destaque público. Creio que se não é caso único será 
mesmo muito raro.

Por vezes usei o termo pessoano de heteronímia, uma vez que esta história de 
vida que me calhou em sorte não apenas não é muito habitual, como a sua mera 
existência não pode acontecer senão após duas longas aprendizagens, um longo 
período e um longo esforço, quando não de resistências de vária ordem, pró-
prias da rigidez dos campos culturais e das suas divisões em categorias e dos 
seus preconceitos muito enraizados. As categorias existem no campo social, nos 
públicos e nos estudiosos e muitas vezes traduzem-se pela criação de obstácu-
los simbólicos ou reais àqueles cuja inquietude impede a assunção de uma raiz 
fixa com corte implícito de outras opções. Esta dialéctica de raízes e opções foi 
contrariada não por um qualquer plano prévio que tenha tido, mas por uma ine-
xorável progressão da inquietude como traço marcante. Ainda hoje, aos 63 anos, 
se verifica.  

As 3 obras que constituem a segunda parte do concerto pertencem a duas 
fases temporais. As Duas Peças para orquestra de cordas foram compostas em 
1991 e 1994. A sua junção, em versão de Orquestra de Cordas, ocorreu em 2000. 
Um discurso de Thomas Bernhard (2007) estreou no CCB pela Orquestra 
Metropolitana que a encomendou, e foi executada na Áustria no ano seguinte 
na versão em língua alemã, sob os auspícios da Associação Thomas Bernhard e 
segundo Michael Zilm, o seu maestro, recebida com enorme entusiasmo. Ainda 
hoje lamento não ter podido estar presente. Overtures and Closures (2010) estre-
ada em Guimarães Capital Europeia da Cultura em 2010, são obras mais recen-
tes, tendo a última referida aqui a sua segunda execução.

 Agradeço sinceramente à Orquestra Metropolitana esta minha residência 
nesta temporada 2014-2015.
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o rQ u e str a 
m etro po litana  
D e li s Boa

a orquestra Metropolitana de lisboa es-
treou-se no dia 10 de Junho de 1992. desde 
então, os seus músicos asseguram uma in-
tensa actividade na qual a qualidade e a 
versatilidade têm presença constante, per-
mitindo abordar géneros diversos, propor-
cionando a criação de novos públicos e a 
afirmação do carácter inovador do projecto 
aMec | Metropolitana, de que esta orques-
tra é a face mais visível. 

nos programas sinfónicos, jovens intér-
pretes da academia nacional Superior de 
orquestra juntam-se à Metropolitana, cuja 
constituição regular integra já músicos for-
mados nesta escola, sinal da vitalidade da 
ponte única que aqui se faz entre a prática 
e o ensino da música. este desígnio, que 
distingue a identidade da Metropolitana, por 
ser exemplo singular no panorama musical 
internacional, complementa-se com a parti-
cipação cívica, que se traduz na apresenta-
ção frequente em concertos de solidarieda-
de e eventos públicos relevantes. cabe-lhe, 
ainda, a responsabilidade de assegurar uma 
programação regular junto de várias autar-
quias da região centro e sul, para além de 
promover iniciativas de descentralização 
cultural por todo o país.

desde o seu início, a Metropolitana é  
referência incontornável do panorama  
orquestral nacional. 

Um ano após a sua criação, apresentou-se 
em estrasburgo e bruxelas. deslocou-se  
depois a itália, Índia, coreia do Sul, Macau, 
tailândia e Áustria. em 2009 tocou em 
cabo-verde, numa ocasião histórica em que, 
pela primeira vez, se fez ouvir uma orques-
tra clássica no arquipélago. no final de 
2009 e início de 2010, efectuou uma digres-
são pela china. Mais recentemente, por  
ocasião do seu vigésimo aniversário, a 
Metropolitana regressou à capital belga. 

tem gravados onze cd – um dos quais disco 
de platina – para diferentes editoras, incluindo 
a eMi classics, a naxos e a rca classics. 

ao longo destas duas décadas, colaborou 
com inúmeros maestros e solistas de gran-
de reputação no plano nacional e interna-
cional, de que são exemplos os maestros 
christopher hogwood, theodor 

Guschlbauer, Michael zilm, arild remmereit, 
nicholas Kraemer, lucas Paff, victor 
Yampolsky, Joana carneiro e brian 
Schembri ou os solistas Monserrat caballé, 
Kiri te Kanawa, José cura, José carreras, 
Felicity lott, elisabete Matos, leon Fleisher, 
Maria João Pires, artur Pizarro, Sequeira 
costa, antónio rosado, natalia Gutman, 
Gerardo ribeiro, anabela chaves, antónio 
Menezes, Sol Gabetta, Michel Portal,  
Marlis Petersen, dietrich henschel, thomas 
Walker e Mark Padmore, entre outros. 

a direcção artística da orquestra 
Metropolitana de lisboa é, desde Julho de 
2013, assegurada pelo maestro e compositor 
Pedro amaral.

m ae stro Wo lfgan g li s c h ke

desde a sua estreia no FestSpiele de 
Salzburgo, em 2006, Wolfgang lischke des-
tacou-se como um dos maestros mais pro-
missores da nossa geração. lischke nasceu 
no ano de 1970, em Munique na alemanha, 
onde também estudou piano e trombone e, 
mais tarde, direcção de orquestra. em 1988 
completou o Mestrado em Música com a 
máxima classificação. depois de colaborar 
com algumas casas de ópera, foi indicado 
por roban Kofman para assistente de direc-
ção musical de uma casa de renome, a 
Ópera de bona. durante a sua permanência 
em bona, tornou-se responsável por todo o 
repertório musical do teatro. de entre os 
seus maiores projectos, enquanto director 
musical, destacam-se Sonho de uma Noite 
de Verão de britten (encenação de Silviu 
Porcarete), Orfeu ed Euridice de Gluck (en-
cenação de dietrich hilsdorf), Fausto de 
Gounod (encenação de vera nemirova), 
Freax de Moritz eggert (estreia mundial 
com encenação de christoph 
Shliengensief), L’italiana in Algeri de 
Gioachino rossini (encenação de andrea 
Schwalbach) e Die Irre (Os Loucos) de Jan 
Müller-Wieland (estreia mundial com ence-
nação de Werner Schröter). a música con-
temporânea também é uma das vertentes 
mais importantes da carreira de lischke. 
desde 2003, é o curador musical da série  
de óperas experimentais Bonn Chance,  
co-produzida pela Ópera de bona e pelo 
Ministério da cultura da república Federal 



6

da alemanha – onde dirigiu algumas repre-
sentações em cooperação com o ensemble 
de música moderna Musikfabrik (Fábrica  
de Música).

Peter eötvös, de quem lischke foi assis-
tente por diversas vezes, apresentou-o a 
Karlheinz Stockhausen e, em resultado dis-
so, passou a trabalhar repetidas vezes com 
o músico alemão. lischke foi internacional-
mente aplaudido pela estreia mundial de 
Mixtur de Stockhausen (versão de 2003), 
ocasião em que dirigiu a orquestra 
Sinfónica de berlim no Festspiele de 
Salzburgo, em 2006. entretanto, já se apre-
sentou à frente das orquestras Sinfónica  
de berlim, por numerosas vezes, da rKF  
de amesterdão e da Filarmónica da rádio 
de hilversum. trabalhou igualmente com  
a Sinfónica da rádio de viena, a Wdr de 
colónia, a orquestra beethoven de bona,  
a Sinfónica de Wuppertal, a Filarmónica  
de rostock, a Sinfónica de Munique e com 
vários outros ensembles, como o ensemble 
intercontemporain, o ensemble Modern,  
o ensemble Musikfabrik, o ensemble 
recherche e o ensemble Plurale.

desde 2009, Wolfgang lischke trabalha 
como freelancer por toda a europa, mas 
mantém contacto regular com a Ópera de 
bona, na qualidade de maestro convidado.

m arc e llo u rg e g h e

nasceu em roma em 1966. vive e traba-
lha em lisboa.

desenvolve o seu trabalho de actor no 
cinema e no teatro.

É co-fundador de cão Solteiro teatro, 
companhia que criou espectáculos com a 
dramaturgia e literatura de Wallace Shawn, 
harold Pinter, tchekov, Samuel beckett, 
Michaux, calvino, Patricia highsmith, edgar 
a. Poe e herberto helder entre outros auto-
res, em colaboração com nuno carinhas, 
rogério de carvalho e Miguel loureiro.

colaborou em espectáculos do teatro 
Praga.

no cinema colaborou em filmes de José 
Álvaro de Morais, teresa villaverde, João 
canijo, João botelho, José nascimento, 
catarina ruivo, bruno de almeida, valeria 
Sarmiento, Margarida leitão e Paulo belém 
entre outros realizadores.

h ot c lu B  
D e po rtu gal 
Instituição de Utilidade Pública 
Prémio Almada Negreiros 2001 
Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura 
Medalha de Honra da Cidade de Lisboa 

 

o rQ u e str a D e Ja z z D o h c p 

a big band do hot club de Portugal surgiu 
em 1991, reunindo alguns dos melhores músi-
cos de jazz nacionais. no seu concerto de es-
treia no teatro São luiz, em lisboa, foi dirigi-
da por zé eduardo tendo sido , depois, 
dirigida, por Pedro Moreira e, desde 2011, 
pelo Maestro luís cunha. 

ao abrigo de protocolos com a antiga 
Secretaria de estado da cultura e o actual 
Ministério da cultura, apresentou-se em  
dezenas de autarquias. 

inaugurou a programação de jazz da 
culturgest, tendo como solista convidado  
o trompetista Freddie hubbard. tocou  
também com benny Golson, curtis Fuller  
e eddie henderson, com quem gravou um cd 
para a Polygram. 

apresentou-se no festival Jazz em agosto 
da Fundação Gulbenkian em 1995. no mesmo 
festival apresentou-se em 1999 no centená-
rio de duke ellington com a participação dos 
saxofonistas Mark turner e John ellis. 
recriou as obras de Miles davis/Gil evans 
Porgy and Bess e Sketches of Spain, sob a 
direcção do maestro bob Sadin, tendo como 
solistas tim hagans e tom harrell. 

realizou uma digressão nacional produzi-
da pela culturgest com o patrocínio da caixa 
Geral de depósitos. em 2000 apresentou-se 
em Madrid no prestigiado círculo de belas 
artes. 

Participou em vários festivais de jazz como 
o do Porto, o de Guimarães, o de coimbra, 
lisboa em Jazz, Jazz no Parque (Serralves), 
Jazz em agosto, Festa do avante, angra 
Jazz, Funchal Jazz, Festa do Jazz (teatro 
São luiz), entre outros.  

apresentou-se em 2007 na assembleia  
da república. 

em Junho/Julho de 2008, a big band hcP 
desenvolveu, em conjunto com a cantora 
Marta hugon, e a convite do São luiz teatro 
Municipal, um concerto de standards dos 
anos 40, que desafiou o público a dançar no 
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Jardim de inverno recriando assim  
o ambiente dos Ballroom desta época. 

em 2008, ano em que o hot club de 
Portugal comemorou 60 anos de existência, 
desenvolveu um projecto com Mário laginha 
e Maria João, com um repertório contempo-
râneo da autoria do pianista Mário laginha. 
apresentou este espectáculo no cinema  
S. Jorge (lisboa), centro de artes e 
espectáculos (Figueira da Foz), no Festival 
da alta estremadura (leiria), cine-teatro  
da nazaré, no centro cultural vila-Flor 
(Guimarães) e no auditório Municipal – 
Fórum cultural do Seixal. Participou no 
concerto de celebração da assinatura do 
tratado de lisboa, na expo, em novembro de 
2009. Participa desde 2011 no ciclo A Arte 
da Big Band produzido pela eGeac, empresa 
pública que organiza as festas de lisboa. 

abriu em Maio de 2013 o Festival de  
Jazz do estoril e apresentou-se na Festa  
do avante em Setembro do mesmo ano.  

a orquestra realiza um concerto por  
mês no hot club de Portugal na Praça da 
alegria, desde o início de 2012, tendo traba-
lhado diversos repertórios desde duke 
ellington, count basie, thad Jones, charles 
Mingus, bob brookmeyer, Maria Schneider, 
Perico Sambeat, John hollenbeck, Kenny 
Wheeler, entre outros. 

no decorrer de 2014 tocou no Festival  
de Jazz de Mora, no Grande auditório  
do centro cultural de belém, concerto  
de homenagem a bernardo Sassetti com mú-
sica do pianista/ compositor. 

realizou em Setembro um dos concertos 
do ciclo A Arte da Big Band da eGeac no jar-
dim do arco do cego e em outubro apresen-
tou no auditório vianna da Motta o Sacred 
Concerts de duke ellington com o coro de 60 
elementos chor St Johannis de hamburgo.

m ae stro lu í s c u n ha

nascido em lisboa em 1984. inicia os seus 
estudos com 9 anos de idade no cFiS´s – 
centro de Formação de instrumentistas de 
Sopro do barreiro. em 1999 ingressa a escola 
Profissional de Música de almada onde  
estuda trombone com o professor emídio 
coutinho. em 2008 ingressa o curso de Jazz 
da escola Superior de Música de lisboa. 
toca regularmente com o Septeto do hot 

club de Portugal – Pedro Moreira, João 
Moreira, claus nymark, bruno Santos, 
rodrigo Gonçalves, bernardo Moreira, andré 
Sousa Machado e com esta formação gravou 
um cd para a editora toaP records em 2009. 

É membro da orquestra do hot club de 
Portugal desde 2002, tocando com grandes 
nomes do jazz nacional, tal como com os so-
listas convidados: Perico Sambeat, Jesus 
Santadreu, chris cheek, Marc Miralta, entre 
outros. tem tocado com afonso Pais, Jorge 
reis, nelson cascais, tomás Pimentel, Jorge 
reis, nuno Ferreira, Yuri daniel, alexandre 
Frazão, João Paulo esteves da Silva,  
Júlio resende, carlos bica, João lobo 
(happening), Mário laginha, Maria João, 
bernardo Sassetti, entre outros. 

Faz parte de diversas formações: 
orquestra do hot club, lUMe – lisbon 
Underground Music ensemble, tora tora big 
band, bruno Santos 10to e co-lidera o projec-
to 7 Cenas de Imyra com afonso Pais e 
tomás Pimentel, como músico e arranjador. 
integrou as bandas e gravou com vários  
nomes da música portuguesa, entre os quais  
se destacam Sérgio Godinho, José Mário 
branco, Fausto, vitorino, tito Paris, carlos  
do carmo, Pedro abrunhosa. lecciona na 
escola de Jazz luiz villas-boas/hot club  
de Portugal, escola Jb Jazz, e conservatório 
de Música da Jobra, onde exerce as funções 
de professor de instrumento (trombone), 
treino auditivo e combo. leccionou também 
em workshops como: Festival de Jazz da alta 
estremadura, leiria e Marinha Grande; 
Festival lagos Jazz, Sobral Jazz e o Projecto 
orquestra Geração. 

actualmente exerce o cargo de director 
musical da orquestra do hot club de 
Portugal.
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São Luiz teatro municiPaL

direcção artística
direcção executiva
aida tavares
Programação mais novos 
Susana duarte 
adjunta direcção executiva 
Margarida Pacheco
Secretariado de direcção
olga Santos
direcção de Produção
tiza Gonçalves (directora)
Susana duarte (adjunta)
Mafalda Sebastião
Margarida Sousa dias
direcção técnica
hernâni Saúde (director) 
João nunes (adjunto)
Iluminação
carlos tiago
ricardo campos
ricardo Joaquim
Sérgio Joaquim
Maquinistas
antónio Palma 
cláudio ramos
Paulo Mira
vasco Ferreira 
Som
nuno Saias
ricardo Fernandes
rui lopes
Secretariado técnico
Sónia rosa
direcção de cena
José calixto 
Maria távora 
Marta Pedroso 
ana cristina lucas (assistente)
direcção de comunicação
ana Pereira (directora)
elsa barão
nuno Santos
Design Gráfico
Silva designers
bilheteira
cidalina ramos
hugo henriques
Soraia amarelinho
Frente de casa 
letras e Partituras
coordenação
carla Pignatelli
inês Macedo
assistentes de Sala
carolina Serrão  
domingos teixeira
Filipa Matta
helena Malaquias
hernâni baptista
inês Garcia
João cunha
Sara Fernandes
Sara Garcia
Sofia Martins
carlos ramos (assistente)
Segurança
Securitas
Limpeza
astrolimpa

hot cLub de PortugaL

Presidente
inês homem cunha
direcção musical
luís cunha 
Produção
Pedro nobre 
 

orQueStra de Jazz  
do hot cLube de PortugaL 

Alto / Soprano Sax 
ricardo toscano
Sax Alto / Clarinete / Flauta
daniel vieira
Sax Tenor / Clarinete / Flauta
césar cardoso 
Mateja dolsak
Sax Barítono / Clarinete Baixo 
Paulo Gaspar 
 
Trombone
lars arens 
Xavier ribeiro 
rúben da luz 
Trombone Baixo
diogo costa 
 
Trompete / Flugel 
diogo Pedro 
Johannes Krieger 
Gonçalo Marques 
tomás Pimentel 
luís cunha
 
Guitarra 
nuno costa 
Piano 
Óscar Graça 
Contrabaixo 
antónio quintino 
Bateria 
Pedro Felgar

orQueStra  
metroPoLitana de LiSboa

Flautas
nuno inácio
Janete Santos
Oboés
luis auñón Pérez 
nelson alves *
Clarinetes
nuno Silva
Jorge camacho
Fagotes
catherine Stockwell *
rafaela oliveira **
Trompas
João Gaspar **
Jérôme arnouf
Simão Fonseca **
rúben isidoro **
Trompetes
Sérgio charrinho
rui Mirra
Trombones
reinaldo Guerreiro ***
João canelas **
Tuba
adélio carneiro **
Tímpanos
Fernando llopis
Percussão
Marco Fernandes *
luís cascão *
Harpa
ana isabel dias *
1.ºs Violinos
ana Pereira concertino
alexei tolpygo 
diana tzonkova
carlos damas
liviu Scripcaru
romeu Madeira ***
ana Filipa Serrão ***
césar nogueira ***
2.ºs Violinos
Ágnes Sárosi
José teixeira
anzhela akopyan
daniela radu
elena Komissarova
lyza valdan***
Micaela Sousa*
Sara llano*
Violas
irma Skenderi
valentin Petrov
andrei ratnikov
Joana cipriano *
Joana tavares ***
chiara antico *
Violoncelos
Jian hong
ana cláudia Serrão
ricardo Ferreira *
ana Ferreira conceição **
catarina Koppitz **
hugo estaca **
Contrabaixos
ercole de conca
vladimir Kouznetsov
bruna domingues ***

* convidado
** aluno da academia nacional Superior 
de orquestra
*** ex-aluno da academia nacional 
Superior de orquestra


