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E OUTROS 
SILÊNCIOS 

LUÍS TINOCO

Luís Tinoco (n.1969) formou-se na Escola Superior de Música de Lisboa. Mais tarde, 
completou um Mestrado na Royal Academy of Music e um Doutoramento na University of 
York, no Reino Unido. 
Desde 2000, colabora com a Antena 2 / RTP como autor de programas radiofónicos sobre 
a música dos séculos XX / XXI. Para a mesma rádio, é responsável pela direcção artística do 
Prémio e Festival Jovens Músicos.
Dedica-se ao ensino leccionando na Escola Superior de Música de Lisboa.
Como compositor, o seu catálogo inclui obras para música de câmara, orquestra e cena. Entre 
os seus trabalhos recentes destacam-se encomendas das orquestras Gulbenkian, Sinfónica do 
Porto Casa da Música, Sinfónica Portuguesa, Metropolitana de Lisboa, Sinfónica do Estado 
de São Paulo, Sinfónica de Seattle e Filarmónica da Radio France, entre outras.
A sua música é publicada pela University of York Music Press e está disponível em CDs 
monográficos editados pelas etiquetas Odradek, Naxos e Lorelt.
Desde 2016 é “Associate of the Royal Academy of Music” (ARAM).

Luís Tinoco (b.1969) graduated at the Escola Superior de Música de Lisboa. Later, in the UK,  he completed 
a MMus at the Royal Academy of Music, in London, and a PhD at the University of York. 
Since 2000 he has worked as a freelance author and producer of new music radio programmes for the 
Antena 2 / RTP. For this same radio station, Tinoco is the artistic director of the Young Musicians Prize 
and Festival.
He lectures at the Escola Superior de Música de Lisboa.
Tinoco’s catalogue includes works for chamber, orchestra and stage music. Recent works which stand 
out are commissions from the Orquestra Gulbenkian, Sinfónica do Porto Casa da Música, Sinfónica 
Portuguesa, Metropolitana de Lisboa, Sinfónica do Estado de São Paulo, Seattle Symphony and Orchestre 
Philharmonique de Radio France, among others.
His music is published by the University of York Music Press and is available on portrait CDs issued by the 
Odradek, Naxos and Lorelt labels.
Since 2016 he has been an “Associate of the Royal Academy of Music” (ARAM).
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As excelentes interpretações deste novo disco de música de câmara são uma adição bem-vinda à já 
extensa discografia de Luís Tinoco. O álbum é enquadrado por Alepo, um trio com piano de 2019, 
e Lugares esquecidos, um quarteto com piano escrito 20 anos antes.
O alinhamento inclui alguma da sua produção mais recente, como Prolonging, de 2021.
As razões do estatuto de Luís Tinoco como um dos principais compositores europeus parecem-me 
claras. A sua linguagem musical é forte e assertiva, conquanto permaneça sempre acessível.
Nas seis peças deste disco, os ouvintes irão encontrar um grande deleite na imagética musical vívida 
e de amplo espectro de Tinoco.
 
Para Alepo, Tinoco criou uma música cuja escuta é uma experiência  extremamente comovente. 
O timbre inesperado das cordas do piano friccionadas por cerdas de instrumento de arco cria 
bordões que sustentam melodias ornamentadas. Se estas  remetem  claramente para sonoridades 
do Próximo Oriente, já os bordões encerram uma ambiguidade que confere à peça a sua força: eles 
poderiam sugerir estabilidade, mas de facto sugerem ameaça.
Ambiguidade semelhante enforma Dos ramos à raiz. As explorações da memória que inspiraram 
Lugares alcançam aqui uma expressão amadurecida . Na poesia destes cinco breves andamentos, 
Tinoco exibe o seu gosto característico por espectros tímbricos alargados, mas trata-se na verdade 
de uma obra meditativa, com tanto de contemplativo quanto de atmosférico.
O ambiente de O Silêncio não é muito diferente. Aqui, a gama de texturas e de timbres é reforçada 
pelo som real de pedras e pela electrónica; mas sob essa superfície sedutora, são discerníveis  
meditações sobre memórias distantes.
Prolonging (para violoncelo solo) e Spiraling (para 2 vibrafones) têm uma simplicidade desarmante 
e contudo ilusória, também aqui estamos perante obras de consumada mestria, revelando sempre 
algo novo a cada (nova) audição. Tinoco aborda temas sérios, mas também sabe  ser lúdico. A sua 
fértil imaginação, domínio técnico e ouvido aventuroso permitem-lhe conjurar (para nós) mundos 
sonoros mágicos .

Nicola LeFanu
(tradução Bernardo Mariano)

The fine performances on this new disc of chamber music make a welcome addition to Luis Tinoco’s already 
extensive discography. The album is framed by Aleppo, piano trio of 2019, and Lugares esquecidos, a 
piano quartet from twenty years earlier. 
The intervening pieces bring us to the present day, with Prolonging from 2021. 
 
The reasons for Tinoco’s position as a leading European composer seem to me clear. His musical language 
is strong and assertive, but it always remains accessible.
In all six pieces, listeners will find themselves delighting in the wide range of Tinoco’s vivid musical imagery.
 
In Aleppo Tinoco has contrived a music that makes an extremely moving piece. The novel timbre of bowed 
piano strings creates drones to support the ornamented melodies. While these evoke a middle-Eastern 
sonority, the drones have an ambiguity that gives the piece its strength: they could suggest stability, but 
they actually suggest menace.
 
A similar ambiguity underpins Dos ramos à raiz. The explorations of memory which inspired Lugares, come 
now to mature fruition. The five short poetic movements display Tinoco’s characteristic delight in a wide 
timbral range, but it is a reflective work, as much contemplative as atmospheric.
 
The mood of O Silencio is not dissimilar. Here, the textural and timbral range is enhanced by the subtle 
sound of actual stones and by electronics; but the meditations on distant memories can be discerned under 
the beguiling surface.
 
Prolonging (solo cello) and Spiralling (two vibraphones) have a disarming simplicity. However, it is 
deceptive: these too are works of intricate craftsmanship, yielding more on each further hearing.
 
Tinoco confronts serious subjects, yet he can also be playful. His fertile imagination, assured technique and 
adventurous ear, enable him to conjure up magical sound worlds for us.
                                              

Nicola LeFanu
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O Mar é inimigo implacável e cruel
Não esperes misericórdia em suas mãos.
Sabendo que ele é água e nós argila
Que admira nos mortifiquem os seus ataques.

Al Maqqari (citando versos Árabes antigos)
Tradução de Adalberto Alves

Alepo – o título desta peça surgiu no contexto do programa do concerto em que foi estreada, 
intitulado “Crossings”. Cruzamentos, por um lado, de linguagens e fontes diversas e, por outro, de 
geografias.
O termo “crossings” tem o duplo significado de cruzar e atravessar. Nesse sentido, procurei 
escrever uma peça que cruzasse várias fontes musicais - com especial destaque para as músicas 
do Próximo Oriente -, mas que fosse também um tributo àqueles que diariamente atravessam o Mar 
Mediterrâneo, fugindo às mais diversas adversidades e conflitos.
Dessa travessia, talvez seja impossível imaginar a angústia e incerteza que invadem as vidas daqueles 
que partem sem conhecer o seu destino. Os relatos, imagens e testemunhos que nos chegam através 
da imprensa não são suficientes para percebermos a dimensão desse sofrimento. Como exercício 
meramente especulativo, imagino que a música possa ser um refúgio, uma companhia, uma 
memória. Na pressa da fuga, essa memória talvez seja a bagagem mais preciosa que esses viajantes 
transportam e  no silêncio de uma travessia nocturna, quiçá alguém encontre  conforto relembrando 
melodias da terra que deixou para trás. Alepo é dedicada a Filipe Pinto Ribeiro.

The title, “Aleppo”, was chosen to meet the context of its première, to be featured in a concert under the 

concept “Crossings”. 
Crossings of languages and diverse sources but, also, of different geographies.
The word has the double meaning of “passing through” and “intersection”. And, therefore, I tried to write 
a piece that would cross different musical sources - with a special interest in the Middle East -  and that 

would pay tribute to those that daily put their lives in risk crossing the Mediterranean Sea, escaping from 
various conflicts and adversity. 
One cannot imagine the anguish and uncertainty faced by those that decide to depart, not knowing 
their destination. The reports, images and testimonies shared by the Press are insufficient to give a true 
perception of  such suffering.  As a mere speculative exercise, I imagine that music may then become a 
refuge, a companion, a memory. In the rush of the departure one wonders if this kind of memory may be 
the most precious baggage carried, and, surrounded by the silence of a night journey, someone seeks 
comfort by remembering melodies from the land left behind. Aleppo is dedicated to Filipe Pinto Ribeiro

Translation by Ana Hudson

O silêncio e as pedras (2008)

“O Silêncio e as Pedras” foi escrita em resposta a uma encomenda da Miso Music Portugal. A peça é 
dedicada ao Sond’Ar-te Electric Ensemble, que fez a sua estreia em Dezembro de 2008.
Para a sua composição, usei a instrumentação base do Sond’Ar-te (fl., cl., pno., vl., vc.) e um conjunto 
de blocos de granito, combinados com sons pré-gravados e meios electrónicos em tempo real.
Contei ainda com o precioso apoio de José Luís Ferreira na assistência informática musical.

(...)
O chão está cheio de insectos
que se confundem com as alfarrobas;
só sei deles às quatro da tarde
quando fazem a sombra falar.

(...)
Não há tempo para os grilos;
não há água no barro
nem mangueiras ao sol.
Só o silêncio e as pedras
e a areia nas mãos.

João Tinoco, Tempo Redondo, ed. Ulmeiro
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The Sea is a cruel and unforgiving foe
Expect no mercy at its hands.
Knowing it is water and we are clay
Wonder not at its deadly blows.

Al Maqqari (quoting Arabic ancient verses)
Translation by Ana Hudson

(...) 
The ground is full of insects
easily mistaken for carobs;
I can only make them out at four
as they give voice to the shade.

(…)

No time for crickets;
no water on the clay
no hoses under the sun.
Only silence and stones
and the sand in my hands.

João Tinoco, Tempo Redondo, ed. Ulmeiro



O Silêncio e as Pedras (“the silence and the stones”) was composed in 2008 following a commission 
by the Miso Music Portugal, and was dedicated to the Sond’Ar-te Electric Ensemble, who gave its first 
performance in December of the same year.
For this composition I used the Sond’Ar-te instrumentation (flute, bass clarinet, pianoforte, violin and cello) 
and four sets of granite stones, all combined with live electronics and some pre-recorded sounds.
The electronics of this composition were made possible thanks to the work of my colleague and friend José 
Luís Ferreira, to whom I am very much grateful.

Spiralling (2020)

Spiralling é uma encomenda do Festival Internacional da Póvoa de Varzim para ser estreada na 
sua 42ª edição (2020), pelos músicos do Drumming GP.
Com uma duração aproximada de dez minutos, a peça é escrita para três percussionistas que 
partilham dois vibrafones e percorrem os vários registos do(s) instrumento(s) em movimentos 
ondulantes e circulares. Na raiz destas espirais, está uma variação de uma linha melódica retirada 
de ‘Archipelago’ - uma peça para vibrafone solo e tubos wah-wah, que escrevi em 2019 para o 
percussionista Miquel Bernat. O carácter aquático dessa peça surge aqui recuperado como ponto 
de partida para uma música que, não fazendo uso de outro instrumento para além do vibrafone, 
explora, contudo, soluções tímbricas variadas, através do recurso a diferentes baquetas, arcos de 
violoncelo e técnicas de vibrato. Spiralling é dedicada a Claire Irwin.

Spiralling

With an approximate duration of ten minutes, the piece is written for three percussionists who share two 
vibraphones and go through the various registers of the instruments in undulating and circular movements. 
At the root of these spirals is a variation of a melodic line taken from Archipelago - a piece for solo 
vibraphone and wah-wah tubes, which I wrote in 2009 for the percussionist Miquel Bernat. The aquatic 
character of this piece appears here recovered as a starting point for a music that, not making use of 
any instrument other than vibraphones, nevertheless explores varied timbral solutions, through the use of 

different drumsticks, cello bows and vibrato techniques.
Spiralling is dedicated to Claire Irwin

Dos Ramos à Raiz foi escrito em resposta a um convite da Câmara Municipal de Castelo Branco e 
teve a sua estreia a 5 de Outubro de 2020 no Cine-Teatro Avenida da mesma cidade, interpretado 
por Carlos Alves e pelo quarteto de cordas “João Roiz Ensemble”.
A encomenda teve como mote o poema de Ruy Belo “O Portugal Futuro” (in Homem de Palavra[s], 
1970), e a sua estreia foi agendada pelo Auditório para coincidir com as celebrações da 
Implantação da República em Portugal.
A música, sendo puramente instrumental, não procura seguir a estrutura do poema, nem representar 
com sons as palavras e ideias de Ruy Belo. Contudo, as imagens de alguns versos serviram de 
inspiração para a construção de cada andamento, influenciando o seu carácter e gesto. 
Nomeadamente, (…) crianças desenharão a giz; (…) ter a oeste o mar; (…) desde os ramos à raiz; 
(…) à sombra dos plátanos as crianças dançarão; (…) gostaria de ouvir as horas.
A partitura é dedicada a Carlos Alves e Francisco Pinto Balsemão.

Dos Ramos à Raiz was written in response to an invitation from the Castelo Branco City Council and had 
its premiere on October 5, 2020 at the Cine-Teatro Avenida in the same city, performed by Carlos Alves 
and the string quartet “João Roiz Ensemble ”.
The commission had as its motto the poem by Ruy Belo “O Portugal Futuro” (in Homem de Palavras[s], 
1970), and its premiere was scheduled by the venue to coincide with the celebrations of the Implantation 
of the republican regime in Portugal.
The music, being purely instrumental, does not seek to follow the structure of the poem, nor to represent 
Ruy Belo’s words and ideas with sounds. However, the images of some verses served as inspiration for the 
construction of each movement, influencing its character and gesture. Namely, (…) children will draw with 
chalk; (…) to have the sea to the west; (…) from the branches to the root; (…) in the shade of the plane trees 
the children will dance; (…) I would like to hear the hours.
The score is dedicated to Carlos Alves and Francisco Pinto Balsemão.
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O Portugal futuro 

O portugal futuro é um país
aonde o puro pássaro é possível
e sobre o leito negro do asfalto da estrada
as profundas crianças desenharão a giz
esse peixe da infância que vem na enxurrada
e me parece que se chama sável
Mas desenhem elas o que desenharem
é essa a forma do meu país
e chamem elas o que lhe chamarem
portugal será e lá serei feliz
Poderá ser pequeno como este
ter a oeste o mar e a espanha a leste
tudo nele será novo desde os ramos à raiz
À sombra dos plátanos as crianças dançarão
e na avenida que houver à beira-mar
pode o tempo mudar será verão
Gostaria de ouvir as horas do relógio da matriz
mas isso era o passado e podia ser duro
edificar sobre ele o portugal futuro
Ruy Belo (1933-1978), Homem de Palavra(s), 1970

The Portugal of the future
 
the portugal of the future is a land
where the pure bird is possible
and on the dark bed of the tarmac road
thoughtful children will draw in chalk
their childhood fish brought in with the flood
which I believe is called a twaite shad
Regardless of what they may draw

this will be the shape of my country
and regardless of what they may call it
portugal is there and there I’ll be happy
It may be small like this one now
sea in the west and spain in the east
but all in it will be new from the root to the leaf
Under the shade of the plain trees children will dance
and on the avenue running along the sea
the weather may change and summer will come
I wish I could hear the bells in the clock tower
but that’d be the past and it might prove hard
to build upon it the portugal of the future
 
By Ruy Belo in ‘Homem de Palavra(s)’
(translation by Ana Hudson, 2022)

Prolonging (2021), para violoncelo solo, foi encomendada pela Royal Academy of Music como 
parte do seu projecto “200 Peças / comemorações do bicentenário”.
A peça utiliza gestos e materiais musicais retirados da parte solo do 2.º andamento do meu 
‘Concerto para violoncelo’, que foram depois desenvolvidos, ampliados, por vezes “congelados”, 
ou até combinados com novo material.
A partitura é dedicada a Vanessa Pires e a sua primeira apresentação pública foi feita por Mikołaj 
Piszczorowicz em Março de 2022, no David Josefowitz Recital Hall da Royal Academy.
 

Prolonging (2021) for violoncello solo was commissioned by the Royal Academy of Music as part of its 
200 Pieces project / bicentenary celebrations. 
The piece uses gestures and musical material taken from the solo part of my Cello Concerto’s second 
movement, that were then developed, expanded, sometimes “frozen”, or even combined with new 
material. 
The score is dedicated to Vanessa Pires and its first public performance was given by Mikołaj Piszczorowicz 
in March 2022, at the RAM’s David Josefowitz Recital Hall.
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Lugares Esquecidos resultou de uma encomenda do Serviço ACARTE da Fundação Calouste 
Gulbenkian e é dedicada ao Moscow Piano Quartet que fez a respectiva estreia em Lisboa, em 
Junho de 1998.
A partitura foi escrita também como parte da conclusão dos meus estudos de Mestrado em Londres e 
reflecte um certo sentimento de nostalgia, relacionado com a distância física de imagens arquivadas 
na minha memória. Ao fim de dois anos a viver noutro país, como que escavando à procura de 
algo perdido, comecei a vivenciar recordações de luz, sons, odores, espaços específicos… e, assim, 
esta música é sobre reminiscência e reconexão através de um processo pessoal – mesmo:  íntimo e 
reservado.

Forgotten Places was commissioned by the ACARTE Service of the Calouste Gulbenkian Foundation and 
was dedicated to the Moscow Piano Quartet, who gave its première in Lisbon, in June 1998.
The score was written also as part of the completion of my MMus studies in London and reflects a certain 
sense of nostalgia related to the physical distance from images archived in my memory. After two years 
living abroad, as if someone would dig in search for recovering, I started experiencing a recollection of 
light, sounds, smells, specific spaces… and therefore this music is about reminiscence and reconnecting 
through a personal - almost intimate and reserved – process.

Ana Hudson, Anabela Graça, Bernardo Mariano, Carlos Azevedo, Carlos Caires, Carlos Nogueira, 
Hugo Romano Guimarães, João Almeida, José Morais, João Tinoco, Konstantin Arsic, Maria João 
Teixeira, Nicola LeFanu, Paula e Miguel Azguime, Pedro Portugal, Patrícia Silveira, Vanessa Pires, 
todos os músicos que se apresentam no disco, Antena 2, Artway, Fundação GDA, SPA, Teatro 
Nacional de São João, University of York Music Press.

Músicos (por ordem alfabética) Musicians (in alphabetical order)

1. Alepo Aleppo
João Casimiro piano piano
José Pereira violino violin
Nuno Silva clarinete clarinet

2. O silêncio e as pedras The silence and the stones
André Gaio Pereira violino violin
João Casimiro piano piano
Marco Pereira violoncelo cello
Nuno Inácio flauta flute
Nuno Pinto clarinete clarinet
Pedro Neves direção conductor
José Luís Ferreira e Carlos Caires realização eletrónica electronics
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Vanessa Pires 
Produção executiva / direcção editorial Executive production and editorial direction

Hugo Romano / nstudiolisbon.com
Produção de gravação Record Producer

Konstantin Arsic
Assistente de mastering Mastering assistant

Luís Tinoco
Notas ao programa Liner notes 

Ana Hudson
Revisão ao inglês English revision 

Carlos Nogueira
Fotografia usada na capa Cover photograph 
Escultura “Nunca mais olhaste o céu” 1997/2000
Vidro, Ferro e Mosaico Hidráulico
361,5 x 210,3 x 143,1cm
Coleção CM Lisboa instalada no Jardim do Palácio Galveias em Lisboa

Joana Gonçalves
Design e grafismo Design and graphics

3 a 6 de Agosto de 2021  3-6 August 2021
Mosteiro de S. Bento da Vitória, Porto (Portugal)
Data e local de gravação Recording date and venue

Todas as obras publicadas pela University of York Music Press
All works published by the UYMP

3. Spiralling
André Dias percussão percussion
Nuno Simões percussão percussion
Pedro Góis percussão percussion

4. Dos ramos à raiz From the branches to the root
Ana Madalena Ribeiro violino II  violin II
Carlos Alves clarinete clarinet
Filipe Quaresma violoncelo cello
Lourenço Sampaio viola d’arco viola
Pedro Meireles violino I violin I
José Eduardo Gomes direcção conductor
 

5. Prolonging
Filipe Quaresma violoncelo cello 

6. Lugares esquecidos Forgotten places
Ana Pereira violino violin
Filipe Quaresma violoncelo cello 
Pedro Costa piano piano
Sofia Sousa viola d’arco viola
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