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Programa 

 

Sérgio Azevedo 

Sonata para Clarinete e Piano n.º 2, “Schwanengesang” (2009)* 

I. Largo 

II. Ritmico 

III. Lontano 

 

Luís Carvalho 

4 Invenções para clarinete e piano (adaptação 2018) 

I. Ecstatic 

II. Cadenzas 

III. Improviso 

IV. Funky 

 

Telmo Marques 

Sonata in Acrylic (1997) 

I. Allegro risoluto 

II. Andante 

III. Adagio 

IV. Allegro 

 

 

* Estreia Absoluta 
  



Sérgio Azevedo (n. 1968) 
Sonata para Clarinete e Piano n.º 2, “Schwanengesang” 

Escrevi a Sonata para Clarinete e Piano n.º 2, “Schwanengesang” em 

intenção do grande clarinetista e amigo Nuno Pinto, que me havia pe-

dido uma nova peça para o seu duo com a pianista Elsa Silva. 

Ligeiramente mais pequena do que a primeira, a segunda sonata tem 

também uma atmosfera diferente, mais íntima e densa, que ecoa nos 

andamentos lentos evocações longínquas e fragmentárias das minhas 

memórias da Europa Central. O terceiro e derradeiro andamento, com 

quase a duração dos dois anteriores, usa o início do segundo dos Drei 

Klavierstücke de Schubert (escritos apenas seis meses antes da sua 

morte precoce) como ponto de partida de várias metamorfoses, uma 

das obras que, juntamente com o timbre do clarinete, para mim melhor 

evoca o sentimento centro-europeu, esse universo de uma riqueza mu-

sical popular sem paralelo no Ocidente, e onde tantos músicos, de Mo-

zart e Haydn a Janacék, passando por Schubert, Brahms e Chopin, fo-

ram beber. Estes dois andamentos lentos rodeiam um andamento cen-

tral brutal e ritmicamente complexo, que é também aquele que apro-

xima mais as duas sonatas em termos de atmosfera e estilo. 

Exigindo, tal como a primeira, um grande domínio de ambos os instru-

mentos, a segunda sonata foi pensada para o virtuosismo do Nuno e da 

Elsa, intérpretes que permitem aos compositores escreverem sem 

medo de eventuais limitações técnicas ou expressivas. 

Sérgio Azevedo 

Luís Carvalho (n. 1974) 
4 Invenções para clarinete e piano (adaptação 2018) 

A história das 4 INVENÇÕES começa ao contrário. Em 2015 o meu 

amigo e colega clarinetista Sérgio Neves, com quem colaboro em diver-

sos projectos há já vários anos, desafiou-me a escrever uma miniatura 

para dueto de clarinete e acordeão, com o intuito de ele e a acordeo-

nista Carisa Marcelino estrearem no âmbito do ClarinetFest’2015 (Con-

gresso Mundial do Clarinete), a decorrer em Madrid, Espanha. O resul-

tado foi «Funky miniature», mas desde logo fiquei com a ideia que gos-

taria de desenvolver mais a minha escrita para esta formação instru-

mental tão incomum. Em 2017, e já depois de ouvir as talentosas alunas 

da Universidade de Aveiro Inês Arede (clarinete) e Catarina Silva (acor-

deão) tocarem tão bem aquela minha primeira pequena peça em di-

versos concursos, decidi então recuperar a intenção inicial de desen-

volver a obra, e alarguei-a acrescentando três novos andamentos: 

Ecstatic, Cadenzas e Improviso. Na verdade, e fazendo plenamente jus 

à história ao reverso, a ordem de composição destes três novos anda-

mentos foi exactamente a inversa (Improviso → Cadenzas → Ecstatic), 

sendo que a «Funky miniature» original passou a chamar-se apenas 

«Funky», e tomou o seu lugar como quarto e último andamento do ci-

clo. 

Cada uma destas quatro peças tem o seu mundo próprio e cria o seu 

ambiente particular. Desde a energia rítmica de Ecstatic, à plasticidade 

métrica de Funky, passando pela estaticidade de Cadenzas ou a intros-

pecção de Improviso, uma e cada qual almeja a sua vida própria, cons-

tituindo um pequeno quadro musical com uma história e particularida-

des intrínsecas. Ainda assim houve três preocupações primordiais na 

concepção do conjunto: 1) dar momentos de destaque ao clarinete; 2) 

dar momentos de destaque ao acordeão; 3) criar momentos de diálogo 

e interacção entre os dois instrumentos. A escrita para o acordeão, com 

as suas quase infinitas possibilidades tímbricas, foi ao mesmo tempo 

uma preocupação (o que fazer com toda aquela panóplia de registos 

disponíveis?!) mas também um desafio! E apesar de todas as explica-

ções, esta continua a ser música pura e abstracta, que deve ser usufru-

ída pelo simples prazer de se ouvir. 

O alinhamento proposto pelo autor (I – Ecstatic; II – Cadenzas; III – Im-

proviso; IV – Funky), é meramente indicativo, pois cada um dos anda-

mentos é uma peça autónoma e auto-suficiente, podendo por isso ser 

executada independentemente, conjugada apenas com alguma(s) 

outra(s), ou até mesmo a totalidade delas noutro ordenamento dife-

rente do aqui sugerido, à escolha dos intérpretes, considerando as es-

pecificidades únicas de cada concerto ou recital. 

Em 2018, a pedido dos também meus amigos e colegas Victor Pereira 

(clarinete) e Vítor Pinho (piano), realizei uma adaptação desta obra 

para clarinete e piano, a ser estreada por aqueles intérpretes num re-

cital na Casa da Música (Porto). Exigiu um trabalho minucioso de recon-

versão da parte de acordeão às especificidades do piano, e se bem que 

o conteúdo musical da obra tenha permanecido inalterado, esta adap-

tação exigiu igualmente alguns pequenos ajustes de pormenor à parte 

de clarinete, por forma a manter orgânica a coerência do discurso mu-

sical neste novo formato instrumental. 

Luís Carvalho 

Telmo Marques (n. 1963) 
Sonata in Acrylic 

Alguém me perguntava: “Sonata em Acrílico? Que raio de nome!... Por-

quê?” 

Lembro-me vagamente de ter respondido qualquer coisa, não me lem-

bro o quê. 

A verdade é esta: começou por ser uma peça para sax soprano e piano 

de um andamento só – não muito longe do que agora é o seu 1º anda-

mento. Escrevi-a no início dos anos oitenta para o meu amigo e saxo-

fonista de jazz, José Meneses. Permitia-se de alguma influência jazzís-

tica, apesar de a ter querido evitar como constrangimento inicial, mas 

pelo meio da obra, lá aparecia uma secção de improvisação em con-

junto. Ainda a tocámos algumas vezes, mas acabou por cair no esque-

cimento. 

Quinze anos depois, em 1997, foi-me perguntado se tinha alguma coisa 

para clarinete e piano. Comecei assim uma revisão à obra, adaptando, 

transformando, transfigurando, tão pronunciada foi a revisão que me 

apareceram mais três andamentos. 

...não tinha óleos, pintei com acrílico. 

Telmo Marques 

 

 

KLAVIS DUO 

Victor Pereira (clarinete) e Vítor Pinho (piano) 

 
Os percursos artísticos do clarinetista Victor Pereira e do pianista Vítor 

Pinho são, em muitos momentos, partilhados. Desde a década de 90, 

altura da passagem de ambos pela Escola Superior de Música e Artes 

do Espectáculo, partilham regularmente o palco nas principais salas 

portuguesas e também além-fronteiras, nomeadamente no âmbito da 

sua colaboração com o Remix Ensemble da Casa da Música. 

Dessa colaboração surgiu naturalmente a oportunidade e o interesse 

de se apresentarem na formação de duo, tendo participado em even-

tos como o Encontro Nacional de Clarinetistas, a Academia Ibero-Ame-

ricana do Clarinete e integrado a programação de instituições como a 

Casa da Música ou o Teatro Constantino Nery, entre outros.  

O seu interesse comum pela música contemporânea, leva-os a apre-

sentar, para além de compositores consagrados da tradição, obras de 

compositores contemporâneos, com especial atenção para a música 

portuguesa. Nessa linha, editaram recentemente um CD dedicado à 

música portuguesa para clarinete e piano, INVENÇÕES, que consiste 

num conjunto de obras para clarinete e piano dos compositores Luís 

Tinoco, Luís Carvalho, Telmo Marques, Ana Magalhães e Hugo Vasco 

Reis, um grupo diversificado e claramente demonstrativo do vigor que 

se vive actualmente na composição erudita em Portugal.  

Desde sempre, trabalham de forma próxima com os compositores, 

tendo algumas das obras que interpretam sido escritas especifica-

mente para o duo. Procuram, dessa forma, ser um veículo privilegiado 

da divulgação da música mais recente e tão fidedignos quanto possível 

no que respeita às ideias musicais dos compositores. 

 


