
 
 

PROGRAMA  
 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791): As Bodas de Fígaro K.492 (abertura)   
 
Sergey Prokofiev (1891-1953): Sinfonia N.º 1 Op. 25, “Clássica”  

I. Allegro 

II. Larghetto 

III. Gavotte: Non troppo allegro 

IV. Finale: Molto vivace 

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Sinfonia N.º 7 Op. 92 

I. Poco sostenuto – Vivace 

II. Allegretto  

III. Presto – Assai meno presto (trio) 

IV. Allegro con brio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_musical_terminology#P
https://en.wikipedia.org/wiki/Sostenuto
https://en.wikipedia.org/wiki/Tempo#Italian_tempo_markings
https://en.wikipedia.org/wiki/Allegretto
https://en.wikipedia.org/wiki/Presto_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_musical_terminology#A
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_musical_terminology#M
https://en.wikipedia.org/wiki/Trio_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Allegro_(music)
https://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_musical_terminology#B


Sobre o programa 

“Entre Clássicos e Românticos” celebra musicalmente as qualidades do Iluminismo do séc. XVIII e a 
transição para o Romantismo do séc. XIX, as características que abriram caminho para a visão de 
esperança numa humanidade nova, liberta das trevas da superstição e da intolerância, regida pelas 
leis universais da razão e da igualdade. 
O concerto inicia com uma das mais famosas obras compostas pelo célebre compositor austríaco 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), a abertura da ópera Le Nozze di Figaro (As Bodas de Fígaro). 
Composta em 1786, é a primeira de três óperas que resultaram da colaboração de Mozart com o 
famoso libretista Lorenzo da Ponte (1749-1838). 
Com apenas 25 anos, o compositor russo Sergey Sergeyevich Prokofiev (1891-1953) decidiu escrever 
a sua primeira sinfonia em homenagem a Franz Joseph Haydn (1732-1809), um dos maiores 
compositores da música clássica. A decisão prendeu-se com o facto de que no Conservatório de 
Música de São Petersburgo, onde Prokofiev estudava, não se estudavam os compositores vienenses. 
Assim, Prokofiev decidiu escrever uma obra em homenagem àquele compositor austríaco, em estilo 
clássico, não apenas em termos musicais, mas também ao seu espírito inovador. 
Prokofiev começou a escrever a sinfonia em 1916, terminando poucas semanas antes da Revolução 
de Outubro, em 1917. Apesar de seguir os moldes formais clássicos, a composição musical utiliza 
exaustivamente conteúdos dissonantes e um distinto tratamento da orquestração. O primeiro 
andamento, Allegro, é escrito em forma sonata (Exposição, desenvolvimento – reexposição) e assenta 
em dois temas, tratados com grande diversidade dinâmica e tímbrica. O segundo andamento, o 
Larghetto, assenta numa melodia graciosa e elegante, quase nostálgica. Segue-se a Gavotte, 
temperada com harmonias surpreendentes e uma ampla exploração do tímbre mais agudo da 
orquestra. A sinfonia termina com o Finale, frenético e rápido, molto vivace, no qual a orquestra 
demonstra a capacidade para criar tensão sonora com bastante ímpeto e energia. 
A Sinfonia nº. 7 do compositor alemão Ludwig van Beethoven (1770-1827) teve a sua estreia em Viena 
em 1813, num concerto de beneficência para as tropas que lutavam contra o exército de Napoleão 
Bonaparte, dirigido pelo próprio Beethoven. O grau de abstração a que Beethoven submete os 
elementos formais da linguagem musical do Classicismo posiciona a esta obra um lugar sem 
precedentes no todo da sua obra e no campo da música sinfónica em geral. Escrita em quatro 
andamentos, inicia com uma lenta e longa introdução, sucedida depois por uma dança rápida em 
tempo triplo. O segundo andamento, escrito em tonalidade de la menor, confere ao Allegretto um 
caráter dolente, uma dança infindável e melancólica, magistralmente escrito para as cordas da 
orquestra. Este andamento granjeia enorme sucesso desde a sua primeira audição, sendo que o 
grande compositor Richard Wagner a ele se referiu como “a apoteose da dança”. O terceiro 
andamento é escrito como um Scherzo (tempo rápido e cómico), na tonalidade de Fá maior e Ré 
Maior, o que lhe confere atributos pastorais. A sinfonia termina com o Allegro com brio, no qual 
Beethoven demonstra como consegue orquestral magistralmente para as cordas, ora rítmicas e 
pautadas por ataques verticais de arco, ora com sentido melódico horizontal.  
 

ORQUESTRA DA COSTA ATLÂNTICA 

A Orquestra da Costa Atlântica, sediada em Esposende, foi fundada em 2015 por Ana Carolina Capitão 
e Luis Miguel Clemente. A Orquestra reúne instrumentistas de elevado nível técnico e artístico numa 
formação de singular excelência no panorama musical português. Constituída por um efetivo de 
sessenta instrumentistas profissionais, a Orquestra da Costa Atlântica pode ser reduzida ou expandida 
de acordo com as especificidades de cada programa de concerto. Desta forma, a orquestra pode 
interpretar um amplo repertório, que se estende do Barroco até à música contemporânea, bailados, 
óperas ou bandas sonoras de filmes, assegurando uma intensa e versátil atividade artística. Em cada 
temporada, a Orquestra da Costa Atlântica realiza uma série regular de concertos em diversas salas 



do país. Através da atividade concertística e da criatividade dos programas que apresenta, a orquestra 
cumpre uma função descentralizadora no acesso das pessoas à música erudita. Contribui ainda para a 
captação e formação de novos públicos, e gera um indiscutível valor cultural e social para as 
comunidades e território onde se apresenta. A Orquestra da Costa Atlântica tem como Diretor 
Artístico e Maestro Titular Luis Miguel Clemente, reconhecido como um dos mais carismáticos, 
talentosos e estimulante maestros da cena musical portuguesa. 
O projeto artístico protagonizado pela Orquestra da Costa Atlântica é reconhecido como um dos mais 
inovadores e uma referência no âmbito da música erudita em Portugal. 
 

LUIS MIGUEL CLEMENTE maestro 

Luis Miguel Clemente é um proeminente maestro português, reconhecido como um dos 
mais carismáticos, talentosos e estimulantes da sua geração, que desenvolve uma intensa atividade 
musical em Portugal e no estrangeiro. Atualmente, é Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra 
da Costa Atlântica, da Jovem Orquestra da Costa Atlântica e da Orquestra Nacional de Sopros. É 
também Codiretor Artístico e Maestro do Coro Sénior de Esposende. É Cofundador, Diretor Artístico 
e Musical do Festival Internacional de Música de Portel. É Diretor de Estudos e Professor 
Superior de Direção na Academia de Direção de Orquestra da Costa Atlântica. Como maestro, 
apresenta-se regularmente em países como Portugal, Espanha, Inglaterra, França, Suíça, Moldávia, 
Croácia, Hungria, Itália, Roménia, Grécia, Canadá, EUA México, Eslováquia, Myanmar e 
Taiwan. Luis Miguel Clemente foi reconhecido diversas vezes pela qualidade do seu trabalho 
artístico e musical. Em 2008 recebeu o prémio Cátedra Leonard Bernstein, atribuído pela fundação 
Caja Rural de España. Em 2021 foi vencedor do International Conducting Competition em Budapeste. 
Em 2014 alcançou o 1º Prémio no Pacific Region Young Soloist Competition, dirigindo a Pacific Region 
Festival Orchestra no Canadá. Foi agraciado com o prémio de excelência artística 
do Rotary Club de Powell River (Canadá) e também com o prémio do Rotary Club da Covilhã, 
reconhecendo o mérito e impacto artístico do seu trabalho na cena cultural da cidade. Entre 2007 e 
2018 foi agraciado por diversas vezes, pelos excelentíssimos presidentes da Câmara Municipal de 
Portel, em reconhecimento do impacto cultural e excelência artística do projeto Orquestra Nacional 
de Sopros na vida cultural local. Nos últimos anos, Luis Miguel Clemente estabeleceu também um 
forte perfil como professor superior de direção de orquestra, sendo regularmente convidado para 
lecionar masterclasses e a colaborar com instituições de grande prestígio em vários países, tais como 
a West Texas A&M University (EUA) e no Oxford Conducting Institute (St. Anne's College, Universidade 
de Oxford, Inglaterra). É licenciado em Ciências Musicais (Univ. Nova de Lisboa) e em Direção de 
Orquestra (ABRSM), pós-graduado e mestre em Música (Maryland University) e também em Direção 
de Orquestra (ISEB). Recentemente, Luis Miguel Clemente terminou, com distinção, o doutoramento 
em Direção de Orquestra (Univ. de Aveiro). 
  

https://www.luismiguelclemente.com/


CONSTITUIÇÃO DA ORQUESTRA DA COSTA ATLÂNTICA
 
Violino I 
Jorman Torres (Concertino) 
Fabiana Fernandes  
Margarida Costa 
Francisca Seixas 
Raquel Santos 
Alexandra Camboa 
Carolina Pimenta 
António Gomes 
 
Violino II 
David Lloyd  
Afonso Almeida 
Joana Machado 
Ricardo Monteiro 
Graça Gandra 
Mariana Lopes 
 
Viola 
Jorge Alves 
Francisca Moreira 
Mariana Vieira  
Fabrice Carneiro 
 
Violoncelo 
António Ferreira 
Jorge Teixeira 
Lauro Lopes 
Burak Ozkan 
 
Contrabaixo 
Jorge Castro  
Nelson Fernandes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flauta 
Maria Balseiro 
Francisca Tadeu 
 
Oboé 
Pedro Teixeira 
Filipa Vinhas 
 
Clarinete 
Mário Apolinário 
Luís Sampaio 
 
Fagote 
Pedro Rodrigues 
Bruno Dias 
 
Trompa 
Hugo Dias 
Luís Moutinho 
 
Trompete 
João Sousa 
Luis Campos 
 
Tímpanos 
Tomás Rosa 
 

 


