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Duração total prevista: c. 2h
Intervalo de 20 min.

* Estreia Mundial

Este recital é gravado pela EuroArts Music International e transmitido em direto, em streaming, 
pelo canal ARTE Concert.

Ciclo de Piano

Pedro Burmester Piano
Mário Laginha Piano

14 JANEIRO
DOMINGO
18:00 — Grande Auditório

Astor Piazzolla
O Grande Tango

Mário Laginha 
Concerto para dois pianos n.º 1 *

Allegro, mas nem sempre
Quase sempre andante
Sempre presto

intervalo

Fryderyk Chopin / Mário Laginha 
Balada n.º 1, op. 23

Fryderyk Chopin 
Balada n.º 1, em Sol menor, op. 23

Claude Debussy 
Prélude à l’après-midi d’un faune

Maurice Ravel 
La valse
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Burmester / Laginha 

A colaboração entre Pedro Burmester e Mário 
Laginha iniciou-se nos anos 1990 e teve, como 
evento simbólico, a edição do álbum Duetos 
(1994). Foi este o ponto de partida do projecto 
artístico conjunto de dois dos mais celebrados e 
respeitados pianistas portugueses. O primeiro, 
então bem lançado numa brilhante carreira 
de solista, aluno de Helena Sá e Costa e de 
Sequeira Costa, entre outros, e premiado em 
vários concursos internacionais, destacou-se 
ao longo dos anos pelas suas interpretações do 

repertório romântico. O segundo, estabelecido 
já na altura, e não obstante a formação clássica, 
como figura incontornável da cena jazzística 
nacional, com participações em agrupamentos 
como o Quinteto Maria João, o Sexteto de Jazz 
de Lisboa ou Cem Caminhos. De certa forma, 
o ano de 1994 foi marcante para Laginha pela 
edição do disco com Burmester, mas também 
pelo início da colaboração discográfica com a 
cantora Maria João – até hoje um dos projectos 
mais relevantes e duradouros do jazz português 
–, e ainda o lançamento de Hoje, o seu primeiro 
disco em nome próprio. Alguns anos depois, o 
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duo Burmester / Laginha fundiu-se com outro 
projeto de Laginha, desta feita o duo de jazz que 
havia formado em 1999 com Bernardo Sassetti. 
Sob impulso da Incubadora d’Artes, criou-se 
assim, em 2004, o projeto 3 Pianos (Burmester 
/ Laginha / Sassetti), a meio caminho entre 
a música clássica e o jazz, tendo desde logo 
obtido enorme sucesso. Após o fim repentino 
e inesperado desta colaboração a três, o duo 
Burmester / Laginha ganhou novo fôlego. 
No presente recital predomina o género da 
dança – de origens e períodos diferentes – sendo 
ainda apresentada, em estreia absoluta, uma 
nova obra da autoria de Mário Laginha.

Astor Piazzolla
Mar Del Plata, 11 de março de 1921
Buenos Aires, 4 de julho de 1992

O Grande Tango
composição: 1982
duração: c. 10 min.

Astor Piazzolla, que foi aluno da lendária 
Nadia Boulanger (1887-1979), é conhecido por 
ter revolucionado o género do tango e, de certa 
forma, também de o ter feito entrar nas salas 
de concertos de todo o mundo. As inovações 
que imprimiu na tradicional dança argentina, 
incorporando-lhe influências oriundas do jazz 
e da música erudita ocidental, tanto no que toca 
ao material musical (ritmo, harmonia), como 
à instrumentação, deu origem ao denominado 
Nuevo Tango.
O Grande Tango (ou Le Grand Tango, no seu título 
original) foi escrito por Piazzolla em 1982 para 
o violoncelista Mstislav Rostropovich. Este 
só o viria a estrear em 1990, em Nova Orleães. 
A versão original da obra é para violoncelo e 

piano e foi publicada em Paris. Será apresentada, 
hoje, num arranjo para dois pianos. A peça é 
composta por um só andamento subdividido 
em três secções, sendo a primeira e a última 
ritmicamente marcadas e num ambiente 
que alterna entre o ímpeto e a ternura, num 
característico chiaroscuro. A secção central 
introduz um lirismo e uma sensualidade mais 
acentuados.

Mário Laginha
Lisboa, 25 de abril de 1960

Concerto para dois pianos n.º 1
composição: 2016
duração: c. 28 min.

Intimamente ligado ao Concerto para Piano e 
Orquestra, escrito por Mário Laginha para o 
Festival Internacional de Música do Algarve 
em 2009, o Concerto para dois pianos tem origem 
num pedido para que o compositor efetuasse 
uma redução da parte de orquestra. O trabalho 
de redução rapidamente se transformou numa 
verdadeira adaptação da obra, já que Laginha 
introduziu várias alterações nas duas partes e 
na relação entre elas – a parte solista alterna 
entre os dois pianos, por exemplo. Citando o 
compositor: “Quando estava a meio do primeiro 
andamento [da redução], comecei a achar que, 
com algumas adaptações do ponto de vista 
pianístico, poderia fazer uma versão genuína 
para dois pianos e isso começou a atrair-me 
muito mais do que uma comum redução de 
orquestra.” O novo Concerto foi terminado em 
dezembro de 2016 e foi oferecido como presente 
de Natal a Pedro Burmester. O concerto desta 
noite marca, assim, a estreia pública da nova obra.
Dividido nos clássicos três andamentos, o 



Concerto para dois pianos, é exemplo palpável das 
variadíssimas influências que Mário Laginha 
tem colecionado ao longo da sua carreira, desde 
uma sólida formação clássica, à música étnica 
e ao jazz, claro. Nota-se uma preocupação do 
compositor em integrar, de forma coesa, estas 
várias linguagens e, sobretudo, os elementos 
mais jazzísticos. Os ouvintes mais familiarizados 
com o percurso e a obra de Mário Laginha não 
deixarão, todavia, de reconhecer a “marca” 
ou linguagem própria do pianista, quer no 
tratamento rítmico, quer no desenvolvimento 
temático de várias secções do Concerto.

Fryderyk Chopin
Zelazowa-Wola, 1 de março de 1810
Paris, 17 de outubro de 1849

Balada n.º 1, em Sol menor, op. 23
composição: 1835 / M. Laginha, 2012
duração: c. 10 min.

As quatro Baladas estão entre as obras mais 
ambiciosas de Chopin, juntamente com as 
Sonatas, os Scherzos e a Fantasia. Obras de 
grande liberdade formal, sem direção ou 
desenvolvimento previsíveis, as Baladas são 
de um fulgor criativo que poderia quase ser 
descrito como improvisado, não fosse Chopin 
um perfeccionista que revia as suas obras vezes 
sem conta e não fossem as Baladas peças de 
enorme coesão e coerência. Um improviso em 
aparência apenas.
A Balada n.º 1 começou a ser esquissada 
em Viena em 1831, embora só tenha sido 
terminada em 1835, em Paris, e publicada no 
ano seguinte. Ao seu início solene e grave 

sucede uma dramática sucessão de estados de 
alma, muitos deles impetuosos, outros mais 
sonhadores, outros ainda jocosos, mas sempre 
de expressividade exacerbada e avassaladores de 
dinamismo e energia.
No presente recital, teremos a oportunidade 
de ouvir a obra na sua versão original, através 
da interpretação de Pedro Burmester. Mas, 
antes, ouviremos o arranjo, esse sim repleto 
de liberdade, que Mário Laginha efetuou para 
o seu projeto intitulado Mongrel e dedicado à 
reinterpretação da música de Chopin. Citando 
o próprio pianista acerca deste projecto: “Tomei 
muitas liberdades. Mudei compassos, tempos, 
modifiquei algumas harmonias – até mesmo 
melodias – criei espaço para a improvisação, 
enfim, nunca me abstive de alterar aquilo que 
me pareceu necessário para aproximar a música 
de Chopin do meu universo musical. (...) uma 
espécie de heresia a transbordar respeito pelo 
compositor.” 

Claude Debussy
Saint-Germain-en-Laye, 22 de agosto de 1862
Paris, 25 de março de 1918

Prélude à l’après-midi d’un faune
composição: 1892-1894/1895
duração: c. 9 min.

Inspirado no poema de Stéphane Mallarmé 
(1842-1898) cujo título guardou, o poema 
sinfónico Prélude à l’après-midi d’un faune, de 
Claude Debussy, é muitas vezes referenciado 
como a obra que inaugura a música moderna. 
Escrita entre 1892 e 1894 na sua versão para 
orquestra, a obra é hoje apresentada na versão 
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para dois pianos (1895) da autoria do próprio 
Debussy. Se é natural que o colorido orquestral 
e a riqueza tímbrica da versão original para 
orquestra não constem no arranjo para dois 
pianos, o ambiente idílico e sonhador, assim 
como toda a riqueza e ambiguidade harmónica e 
melódica que caracterizam a peça e a tornaram 
famosa, mantêm-se intactos. A melodia inicial, 
deliciosamente cromática (um lânguido e 
exótico solo de flauta na versão original), 
remete-nos para um bucolismo sonhador 
que tanto a peça como o poema que a inspira 
evocam. Este ambiente etéreo de final de tarde 
de verão mantém-se ao longo do discurso 
musical, sempre marcado pela melodia inicial 
do fauno que se vai transfigurando e ganhando 
novas cores e ambientes.
Aquando da sua estreia em Paris, a 22 de 
dezembro de 1894, a obra teve de ser repetida, 
tal foi o entusiasmo do público. Não obstante 
a crítica da época não ter sido tão efusiva, bem 
pelo contrário, o Prélude tornou-se numa das 
composições mais famosas e celebradas de 
Debussy.

Maurice Ravel
Ciboure, 7 de março de 1875
Paris, 28 de dezembro de 1937

La valse
composição: 1919-1920
duração: c. 12 min.

Embora seja na sua versão para orquestra que 
La valse é mais conhecida e interpretada, a peça 
foi inicialmente escrita para piano solo. As versões 

para dois pianos e para orquestra vieram depois, 
por esta mesma ordem, embora num curto 
espaço de tempo, entre 1919 e 1920. O facto de 
escrever versões diferentes de uma mesma obra 
não era pouco habitual para Maurice Ravel – 
o mesmo se verifica com Daphnis et Chloé ou 
Valses nobles et sentimentales, por exemplo. Além 
do objetivo evidente de ajudar à difusão das 
obras em causa, esta pluralidade de versões 
de uma dada peça é um testemunho, e uma 
consequência, do processo cuidado e da atenção 
ao detalhe característicos do compositor, que o 
levava a rever e retrabalhar o material inicial.
Sobre La valse, Ravel escreveria o seguinte: 
“concebi esta obra como uma espécie de 
apoteose da valsa vienense, à qual se vem 
juntar, no meu espírito, a impressão de um 
turbilhão fantástico e fatal. Situo esta valsa 
no contexto de um palácio imperial, à volta de 
1855.” A obra era destinada a ser dançada, daí o 
subtítulo de poema coreográfico, e foi escrita para 
os celebérrimos Ballets Russes, embora Diaghilev 
a tenha rejeitado. A versão para dois pianos foi 
estreada pelo compositor, com Alfredo Casella, 
em Viena, a 23 de outubro de 1920. Peça muito 
exigente para os intérpretes, começa com uns 
murmúrios misteriosos no registo grave, de 
onde vai surgindo o ritmo a três tempos da 
valsa. Progressivamente, os fragmentos de dança 
vão-se transformando numa resplandecente 
e grandiosa valsa vienense, interrompida por 
secções mais calmas e sonhadoras. À medida 
que a peça se desenvolve, assiste-se a um 
crescendo de intensidade que culmina numa 
apoteose arrebatadora.

notas de francisco sassetti
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Pedro Burmester é natural do Porto. Foi aluno 
de Helena Sá e Costa durante dez anos, tendo 
terminado o Curso Superior de Piano do 
Conservatório do Porto em 1981. Entre 1983 
e 1987, trabalhou com Sequeira Costa, Leon 
Fleicher e Dmitri Paperno nos Estados Unidos 
da América. Foi premiado em vários concursos, 
destacando-se o Prémio Moreira de Sá, o 2.º 
Prémio no Concurso Internacional Vianna da 
Motta e o prémio especial do júri do Concurso 
Van Cliburn (Fort Worth, Texas). Iniciou a sua 
atividade de concertos aos dez anos de idade e, 
desde então, já realizou mais de 1000 concertos 
a solo, com orquestra e de música de câmara, 
em Portugal e no estrangeiro. Participou em 
festivais de música portugueses e apresentou-se 
também no festival La Roque d’Anthéron, na 
Salle Gaveau (Paris), no Festival da Flandres, na 
Philharmonie de Colónia, na Frick Collection 
e na 92nd Y (Nova Iorque), no Gewandhaus 
de Leipzig, na Casa Beethoven (Bona) e no 
Concertgebouw de Amesterdão. Ao longo das 
últimas três décadas, têm-se apresentado com 
regularidade na Fundação Gulbenkian, a última 
vez em janeiro de 2017, em recital a solo.
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Pedro 
Burmester
Piano

Pedro Burmester atuou com os violinistas 
Gerardo Ribeiro e Thomas Zehetmair, com os 
violoncelistas Anner Bylsma e Paulo Gaio Lima 
e com o clarinetista António Saiote. Formou um 
grupo de pianos e percussões que obteve grande 
sucesso em diversos festivais e concertos em 
Portugal. Há mais de duas décadas, mantém um 
duo com o pianista Mário Laginha. As gravações 
a solo de Pedro Burmester incluem obras de 
Bach, Schumann, Schubert e Chopin. Gravou 
também com Mário Laginha e com a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa. Em 1999 gravou, 
com Gerardo Ribeiro, as sonatas para violino e 
piano de Beethoven. Em 2007 foi lançado o CD/
DVD 3 Pianos, onde toca com Mário Laginha 
e Bernardo Sassetti num espetáculo gravado 
ao vivo no Centro Cultural de Belém. Em 2010 
gravou a Sonata D. 959 de Schubert e os Estudos 
Sinfónicos, op. 13, de Schumann. Em 2015 foi 
editado um recital gravado ao vivo na Casa da 
Música.
Pedro Burmester foi Diretor Artístico e de 
Educação na Casa da Música, projeto que ajudou 
a criar e a implementar. É professor na Escola 
Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto.
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Mário
Laginha

Ao longo de mais de três décadas de carreira, 
Mário Laginha foi sendo habitualmente 
conotado com o domínio do jazz. No entanto, se 
é verdade que os primórdios do seu percurso têm 
um cunho predominantemente jazzístico – foi 
um dos fundadores do Sexteto de Jazz de Lisboa 
(1984), criou o decateto Mário Laginha (1987) 
e lidera ainda hoje um trio com o seu nome –, 
o universo musical que construiu, nomeadamente 
com a cantora Maria João, é também um tributo 
às músicas que sempre o tocaram, começando 
pelo jazz, mas passando pelas sonoridades 
brasileiras, indianas e africanas, pela pop e 
pelo rock, sem esquecer as bases clássicas que 
presidiram à sua formação académica.
Mário Laginha tem articulado uma forte 
personalidade musical com uma grande vontade 
de partilhar a sua arte com outros músicos 
e criadores. No final da década de oitenta 
estabeleceu uma parceria regular com o pianista 
Pedro Burmester. Esta dupla seria alargada a 
Bernardo Sassetti em 2007 no projeto 3 Pianos. 
Até ao seu inesperado desaparecimento, Sassetti 
foi também um parceiro e cúmplice de Laginha 
em muitos concertos.

Piano

Com uma sólida formação clássica, Mário 
Laginha tem escrito para formações tão diversas 
como a Big Band da Rádio de Hamburgo, a Big 
Band de Frankfurt, a Orquestra Filarmónica de 
Hanôver, a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
o Remix Ensemble, o Drumming Grupo de 
Percussão, ou a Orquestra Sinfónica do Porto. 
No palco ou em estúdio, tocou com músicos 
como Wolfgang Muthspiel, Trilok Gurtu, 
Gilberto Gil, Lenine, Armando Marçal, Ralph 
Towner, Manu Katché, Dino Saluzzi, Kai 
Eckhardt, Julian Argüelles, Steve Argüelles, 
Howard Johnson, ou Django Bates, entre outros. 
Além disso, Laginha compõe também para 
cinema e teatro. Com o trio partilhado com 
Bernardo Moreira e Alexandre Frazão, gravou, 
em 2012, o CD Mongrel, um trabalho que partiu 
de temas originais de Chopin, transformados 
pela linguagem pessoal de Laginha. No mesmo 
ano, foi lançado o CD Iridescente, com Maria 
João. No final de 2013, Mário Laginha e o seu 
Novo Trio, com o guitarrista Miguel Amaral e o 
contrabaixista Bernardo Moreira lançaram Terra 
Seca, um disco que desbrava novos caminhos 
para o jazz e para a música portuguesa.
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