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Conhecer uma obra — Guia de audição
The Dream of Gerontius de Edward Elgar
por  Alexandre Delgado
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Coro e Orquestra 
Gulbenkian

Coro Gulbenkian
Orquestra Gulbenkian
Paul McCreesh Maestro 

Yvonne Howard Meio-Soprano *

Jeremy Ovenden Tenor

Andrew Foster-Williams Baixo-Barítono

Paulo Lourenço  Maestro do Coro Gulbenkian

25 MAIO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

26 MAIO 
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Edward Elgar
The Dream of Gerontius, op. 38

I.
Prelúdio
Tenor (Gerontius): Jesu, Maria, – I am near to death
Coro (Acompanhantes): Kyrie eleison
Tenor (Gerontius): Rouse thee, my fainting soul
Coro (Acompanhantes): Be merciful, be gracious
Tenor (Gerontius): Sanctus fortis, Sanctus Deus
Tenor (Gerontius): I can no more
Coro (Acompanhantes): Rescue him, O Lord, in this evil hour
Tenor (Gerontius): Novissima hora est
Baixo (O Padre): Proficiscere anima Christiana
Coro (Acompanhantes): Go, in the name of Angels

II.
Introdução
Tenor (Alma de Gerontius): I went to sleep
Meio-Soprano (Anjo): My work is done
Meio-Soprano e Tenor (Anjo e Alma): All Hail

Coro (Demónios): Lowborn clods of brute earth
Meio-Soprano (Anjo): It is the restless panting of their being
Coro (Demónios): The mind bold and independent
Tenor e Meio-Soprano (Alma e Anjo): I see not those false 
            spirits
Coro (Anjos): Praise to the Holiest in the eight
Tenor (Alma): The sound is like the rushing of the wind
Coro (Anjos): Glory to Him
Meio-Soprano (Anjo): They sing of thy approaching agony
Tenor (Alma): But hark!
Meio-Soprano (Anjo): And now the threshold 
Coro (Todos): Praise to the Holiest in the height
Meio-Soprano e Tenor (Anjo e Alma): Thy judgement
Baixo (Anjo da Agonia): Jesu! By that shuddering dread
Coro (Vozes na Terra): Be merciful, be gracious
Meio-Soprano (Anjo): Praise to His name
Tenor (Alma): Take me away
Coro (Almas no Purgatório): Lord, Thou hast been our refuge
Meio-Soprano (Anjo): Softly and gently
Coro (Almas): Lord, Thou hast been our refuge
Coro (Anjos): Praise to the Holiest in the height

Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Concerto sem intervalo

* Por motivos de saúde, a meio-soprano Anna Stéphany é substituída por Yvonne Howard
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26 MAIO
SEXTA
21:30 — Grande Auditório

Solistas da Orquestra 
Gulbenkian

Pedro Ribeiro Oboé

Tera Shimizu Violino

Jorge Teixeira Violino

Maria José Laginha Violino

Maria Balbi Violino

Lu Zheng Viola

Martin Henneken Violoncelo

Raquel Reis Violoncelo

Pedro Vares de Azevedo Contrabaixo

Vera Dias Fagote

Marcos Magalhães Cravo

Duração total prevista: c. 1h
Concerto sem intervalo

Antonio Vivaldi
Concerto para quatro Violinos, em Si menor, 
RV 580

Allegro
Largo – Larghetto
Allegro

Pedro António Avondano
Sinfonia em Fá maior 
Allegro
Largo
Allegro

Alessandro Marcello
Concerto para Oboé em Dó menor 
Andante
Adagio
Presto

Antonio Vivaldi
Concerto para dois Violoncelos, em Sol 
menor, RV 531 
Allegro
Largo
Allegro

Georg Friedrich Händel
Concerto grosso n.º 3, em Sol maior, HWV 314 
Largo e staccato – Allegro
Adagio
Allegro
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Depois de quase dois séculos sem produzir 
personalidades de vulto no campo da 
composição, a música inglesa ganhou um novo 
fôlego entre os finais do século XIX e a transição 
para o século XX através do advento de uma 
nova geração, representada por Hubert Parry 
(1848-1918) e Charles Stanford (1852-1924). 
A visão mais cosmopolita e o interesse pelas 
tendências musicais da Europa continental 
abriram caminho a figuras como Edward Elgar 
e Frederick Delius (1862-1934), detentores de um 
elevado nível técnico e de uma individualidade 
expressiva que elevaram a música inglesa a um 
novo patamar. 
Apesar de ter mantido um vínculo forte com 
a herança da tradição germânica oitocentista, 
Elgar afirmou uma voz própria, produzindo 
uma obra de considerável consistência e 
complexidade, principalmente durante o seu 
período de maturidade, alcançado já depois dos 
40 anos. Filho de um organista que tinha uma 
loja de partituras, Elgar formou-se no ambiente 
de província de Worcester. Durante mais de 
duas décadas dedicou-se a fazer arranjos de 
obras para conjuntos de amadores e a escrever 
peças de música para a igreja local, para bandas 

e para celebrações patrióticas. A abordagem dos 
principais géneros da tradição musical ocidental 
deu-se relativamente tarde na sua carreira, tendo 
as Variações Enigma, op. 36, estreadas em Londres 
em 1899, sob a batuta de Hans Richter, servido de 
ponto de viragem para a notoriedade. Juntamente 
com a Serenata para Cordas e as Marchas Pompa 
e Circunstância, op. 39, encontram-se entre as 
criações mais célebres do compositor.
A produção sucessiva ficou marcada pelo uso 
de esquemas formais e de uma linguagem 
herdeira dos grandes autores românticos, tanto 
no domínio do repertório de câmara como nas 
Suites, nas duas Sinfonias e nos Concertos para 
Violino e para Violoncelo. Em paralelo com 
a sua veia de sinfonista, Elgar deu igualmente 
expressão à sua criatividade no âmbito 
da música coral e coral-sinfónica. A tradição 
coral inglesa, a colaboração com sociedades 
corais profissionais e amadoras, bem como o seu 
contributo na renovação do Festival dos Três 
Coros, em Hereford, e do Festival de Birmingham 
contribuíram para que se distinguisse também 
em géneros como a oratória e a cantata, 
produzindo obras de forte dimensão dramática 
e um lirismo poético de pendor místico. 

Edward Elgar
Broadheath, 2 de junho de 1857
Worcester, 23 de fevereiro de 1934

The Dream of Gerontius, op. 38

composição: 1899-1900
estreia: Birmingham, 3 de outubro de 1900
duração: c. 1h 30 min.
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A sua obra mais notável neste campo é de 
The Dream of Gerontius (1900), composta a partir 
do poema de John Henry Newman. Uma cópia 
do texto tinha sido oferecida a Elgar no dia do 
seu casamento em 1889 e, nos anos seguintes, 
o compositor alimentou a ideia de o pôr em 
música. A estreia no Festival de Birmingham 
de 1900 foi algo atribulada devido às limitações 
decorrentes da participação de um coro 
de amadores e de solistas pouco adequados, mas 
após as apresentações sucessivas na Alemanha e 
em Inglaterra converteu-se numa das peças mais 
aclamadas do compositor britânico. Trata-se 
de um verdadeiro drama sacro em duas partes, 
que retrata o percurso angustiado da alma de 
um homem, desde o leito de morte até ser julgada 
por Deus e conduzida ao Purgatório. Durante 
a primeira década após a estreia, o dogma 
do catolicismo romano presente no poema de 
Newman causou dificuldades à interpretação 
da obra nas catedrais anglicanas, pelo que uma 
versão revista do texto foi usada no Festival dos 
Três Coros até 1910.
The Dream of Gerontius foi concebido para uma 
orquestra de amplas dimensões, vozes solistas de 
tenor (Gerontius), meio-soprano (Anjo), barítono 
(Padre) e baixo (Anjo da Agonia), sendo este 
último frequentemente interpretado pelo mesmo 
cantor que tem o papel de Padre. Passagens 
de recitativo acompanhado e em arioso são 
frequentes nas partes solísticas, enquanto o coro 
assume vários papéis e combinações múltiplas. 
Algumas secções usam a escrita coral a quatro 
vozes, outras o coro duplo a oito partes e um 
tratamento antifonal, existindo ainda um 
“semicoro”, formado por um pequeno grupo 
de elementos do coro principal, que canta as 
passagens com textura mais transparente.
A primeira parte da obra centra-se no episódio 
terrestre do drama, pondo em cena Gerontius 
no seu leito de morte, assistido por um padre e 
pelos seus amigos. O discurso musical é marcado 
por cores sombrias que apenas se iluminam 

momentaneamente perto do final, quando 
o coro das testemunhas convida o moribundo 
a seguir viagem. Um extenso prelúdio orquestral 
serve de introdução, apresentando os principais 
motivos da composição. A música assume por 
vezes um realismo psicológico intenso como no 
caso do motivo de caráter contemplativo e das 
harmonias que sugerem a respiração do doente 
e do acompanhamento ostinato que traduz a sua 
angústia e agitação. Quando o quarto parece 
encher-se de criaturas demoníacas e assustadoras, 
a música orquestral torna-se fragmentária 
e caótica, enquanto Gerontius reclama a ajuda 
de Jesus. O coro dos amigos eleva-se então sobre 
uma prece comovente de sabor modal, pontuada 
pelos ecos da palavra “Ámen”. O doente aspira 
ao repouso e após uma exortação solene do padre 
– "Go forth upon thy journey, Christian soul!", 
uma tradução da litania Ordo Commendationis 
Animae –  o coro convida-o a prosseguir viagem.
A segunda parte ocorre num lugar sem tempo 
nem espaço e Gerontius passa agora a ser 
designado como “A Alma”, a qual será guiada 
pelo Anjo até Deus. Sem prestar atenção aos 
sarcasmos dos demónios, Gerontius é acolhido 
por coros de anjos. Da terra vem o eco da oração 
dos amigos enquanto o Anjo intercede a seu favor 
e a Alma suplica, numa ária angustiada, que 
a levem para o Purgatório. A serenidade nobre 
e luminosa da música é apenas perturbada num 
momento pelo coro, sendo a música demoníaca, 
que tinha sido esboçada pela orquestra na 
primeira parte, transformada num fugato. 
Os coros de anjos evidenciam igualmente uma 
escrita fugada, dirigida à glória de Deus. 
A harpa confere uma luminosidade especial às 
partes dedicadas às criaturas celestes. A música 
confiada ao Anjo, quando Gerontius entra no 
Purgatório, destaca-se pela sua beleza inefável, 
constituindo uma das mais nobres inspirações 
de Elgar.

notas de cristina fernandes
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A disseminação dos músicos e da música italiana 
durante o séc. XVII e início do XVIII é um dos 
mais importantes aspetos do período Barroco, 
sobretudo na sua etapa mais tardia. Com efeito, 
nas primeiras décadas do séc. XVIII o gosto italiano 
converteu-se, em larga medida, no paradigma 
adotado por músicos e patronos de boa parte 
da geografia europeia, tendo as viagens dos 
jovens aristocratas pela Europa, conhecidas 
como Gran Tour, também contribuído para isso. 
Antonio Vivaldi foi uma das principais figuras 
desta página da história da música.
A música instrumental, para além da ópera, 
era também largamente apreciada pelos viajantes 
que, em Itália, sobretudo em Roma e Veneza, 
eram surpreendidos pelo novo género do concerto 
grosso. A alternância entre a orquestra (concerto 
grosso) e os solistas (concertino) proporcionava um 
elemento de surpresa muito agradável tanto 
no plano auditivo como no visual. Este género 
assumiu uma forma mais definitiva em 1711, 
aquando da publicação, em Amesterdão, da 
coleção de doze concertos L’estro armonico (op. 3), 
de Vivaldi, que incluía o Concerto para quatro 
Violinos, em Si menor, RV 580. 

O andamento inicial, Allegro, é de grande 
intensidade, produzida pelo diálogo muito 
animado entre solistas. O segundo andamento 
apresenta duas secções de ritmo ternário: um 
Largo de figuras pontuadas, e um Larghetto de 
exploração solística arpejada. Termina numa 
coda que faz regressar a indicação Largo para 
uma conclusão algo dramática. O último 
andamento, Allegro, de subdivisão ternária, 
termina a peça em estilo de giga. Acrescente-se 
que este concerto foi transcrito e rearranjado 
para quatro cravos por J. S. Bach, em Leipzig, por 
volta de 1730, tendo como número de catálogo 
BWV 1065.
Mais tardiamente, e com datação provável para a 
escrita e apresentação anterior a 1742, o Concerto 
para dois Violoncelos em Sol menor, RV 531, 
constitui o único concerto duplo que Vivaldi 
escreveu para violoncelos. Os tradicionais três 
andamentos, no esquema rápido-lento-rápido, 
abrem com grande vigor rítmico dos solistas. 
O andamento intermédio é de cariz meditativo 
e cantabile. O concerto termina com grande 
luminosidade.

Antonio Vivaldi
Veneza, 4 de março de 1678
Viena, 28 de julho de 1741

Concerto para quatro Violinos, 
em Si menor, RV 580

Concerto para dois Violoncelos, em Sol 
menor, RV 531

composição: c. 1711
duração: c. 9 min.

composição: c. 1740
duração: c. 11 min.
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O compositor e violinista português Pedro 
António Avondano era de ascendência italiana, 
sendo oriundo de uma família genovesa de 
músicos. O seu pai, Pietro Giorgio, era violinista 
do rei D. João V, sendo um dos muitos músicos 
italianos presentes na corte portuguesa, tais 
como outros membros desta mesma família, ou 
ainda o famoso Domenico Scarlatti (1685-1757).
Pedro António firmou-se como compositor e 
primeiro violino da Real Câmara de D. João V e, 
entre outras funções, escrevia música 
instrumental para os bailados apresentados nos 
intervalos das óperas italianas da corte. Não 
obstante, escreveu também algumas óperas 
(naturalmente de cariz italiano): Zenobia, Berenice 
e Didone, ambas com libretos de P. A. Metastasio 
(1698-1782), para além de Il filosofo di campagna 
e Il mondo della luna, com textos de C. Goldoni 
(1707-1793). Esta última é a única que se preserva 
na íntegra. As outras ter-se-ão perdido ou 
existem fragmentadas, uma vez que é sabido 
que parte dos manuscritos desapareceu durante 
o terramoto de 1755. A produção sobrevivente 
encontra-se dispersa por várias bibliotecas 

europeias (o Repertoire Internationale des Sources 
Musicales dá conta de 62 obras, na sua maioria 
instrumentais de câmara).
Pedro António Avondano esteve também bastante 
ativo ao nível associativo e organizativo, tendo-se 
tornado um músico bastante influente, sobretudo 
após o terramoto. Além de secretário da Irmandade 
de Santa Cecília, a associação profissional 
de músicos, preparava saraus e bailes, sobretudo 
para a comunidade inglesa, o que, 
interessantemente, assinala a primeira vez 
que o concerto, entendido como evento público, 
tomou lugar em Portugal. O público, na sua 
maioria inglês, por seu turno, patrocinou 
a edição dos minuetes de Avondano em Londres. 
A Sinfonia em Fá maior, atribuída a Pedro 
António Avondano e depositada na Biblioteca 
do Conservatório Real de Bruxelas, é uma peça 
curta, mas conta com três andamentos: Allegro, 
cujo tema é construído pela figuração ascendente 
de semicolcheias; Largo, de apenas quatro 
compassos, serve a função de separador para 
o último; Allegro, que se diferencia pela métrica 
ternária e pelo espírito de minuete com que 
finaliza.

Pedro António Avondano
Lisboa, 16 de abril de 1714
Lisboa, 18 de março de 1782

Sinfonia em Fá maior
composição: c. 1760
duração: c. 5 min.
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A curiosa biografia de Alessandro Marcello, 
irmão mais velho do mais conhecido Benedetto 
Marcello (1686-1739), destaca-o como um 
autêntico homem do Renascimento na Veneza 
do Barroco tardio. Naturalmente que, pertencendo 
à nobreza local e à esfera da alta sociedade do seu 
tempo, isso lhe permitiu desenvolver diversas 
atividade em muitos e variados interesses. 
A música foi um dos aspetos a que se dedicou, 
como dilettante, mas ao ponto de vir a merecer 
a atenção de J. S Bach.
Formado em direito, exerceu como diplomata 
e político, mas isso não o impediu de praticar a 
pintura, o desenho e a poesia. O seu instrumento 
era o violino, no entanto, curiosamente, juntou 
uma coleção muito específica de instrumentos 
de tecla e de sopro. O poeta A. Zeno (1669-1750), 
seu conterrâneo, descreveu-o como um aplicado 
estudioso de matemática, bom conhecedor 
de várias línguas e vestindo-se sempre de 
modo impecável. Membro da Accademia 

degli Animosi, assinou boa parte das suas 
composições como Eterio Stinfalico.
Não obstante toda a diversidade que compôs 
a vivência deste (também) compositor, o certo 
é que não abunda informação sobre o Concerto 
em Dó menor que, durante muito tempo, foi 
erradamente atribuído ao seu irmão Benedetto. 
Conhecem-se três fontes: a que foi publicada 
em Amesterdão – em Ré menor – em 1716 
e na mesma casa que Vivaldi havia usado, 
o conhecido estabelecimento do editor 
franco-holandês E. Roger; um manuscrito de 
1717 – em Dó menor; e por último, a transcrição 
que J. S. Bach elaborou para cravo (BWV 974). 
Esta é uma obra central do repertório para oboé, 
uma vez que não existem assim tantos concertos 
dedicados a este instrumento e, principalmente, 
pela imensa expressividade que os seus três 
andamentos – Andante, Adagio e Presto – 
exibem, com especial destaque para a elegância 
do segundo.

Alessandro Marcello
Veneza, 1 de fevereiro de 1673
Veneza, 19 de junho de 1747

Concerto para Oboé em Dó menor
composição: c. 1717
duração: c. 11 min.
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Não existe grande distinção entre as peças 
instrumentais inseridas nas óperas de 
Händel e aquelas concebidas como números 
independentes. Muitas das obras vocais 
incorporam andamentos de suites orquestrais ou 
de concertos. As primeiras obras instrumentais 
Händel são de 1707 (Sonata a cinque), mas a 
maturidade deste tipo de escrita apenas é 
atingida a partir de 1710 com os quatro concertos 
escritos nesta década e que farão parte, muito 
mais tarde, do conjunto publicado em 1734 sob 
a numeração op. 3. Foi este, aliás, o primeiro 
conjunto de concertos de Händel a ser publicado 
e, provavelmente, sem o conhecimento do 
próprio compositor. Isto porque foi o editor 
J. Walsh, num acesso mais de oportunismo 
que de bom senso musical, que o compilou na 
tentativa de aproveitamento do sucesso de vendas 
dos concertos op. 6 de A. Corelli (1653-1713). 
Daí que o seu arranjo formal seja tão atípico 
para o género com, por exemplo, um número 
de andamentos que oscila entre os dois e os cinco, 
para além de que a relação entre andamentos 
não condiz com o apuro formal que seria de 

esperar de um compositor da craveira de Händel. 
É verdade que a música é sua, mas a organização, 
proveniência e intenção do conjunto op. 3 
divergem consideravelmente.
O Concerto Grosso em Sol Maior, HWV 314 
apresenta três andamentos, sendo que o primeiro 
Largo e staccato – Allegro, deriva do sétimo dos 
Hinos Chandos (HWV 252) e também do Te Deum 
em Si bemol maior (HWV 281), que Händel tinha 
escrito para o duque de Chandos. O primeiro 
andamento cumpre os requisitos da “abertura 
francesa”, cujo protocolo determina a primeira 
secção lenta seguida de uma segunda mais rápida 
e em forma de fuga. O segundo andamento, 
Adagio, embora de duração muito curta, 
não deixa de exibir um lânguido pathos em que 
o solista é acompanhado apenas o suficiente pela 
orquestra. O andamento final, Allegro, é também 
“emprestado” de uma outra obra de Händel, 
a Fuga para Cravo em Sol maior (HWV 606). 
Com grande dinamismo e energia, o andamento 
finaliza este concerto com uma versão orquestral 
da referida fuga.

notas de joão pedro louro

Georg Friedrich Händel
Halle, 23 de fevereiro de 1685  
Londres, 14 de abril de 1759

Concerto grosso n.º 3, em Sol maior, 
HWV 314
composição: c. 1718
duração: c. 8 min.
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Músico empolgante e inovador, Paul McCreesh 
destacou-se em função do seu trabalho com 
o Gabrieli Consort & Players, agrupamento que 
fundou em 1982 e do qual é o Diretor Artístico. 
Desenvolvendo o seu trabalho com energia e 
paixão, dirigiu também muitas orquestras e 
coros a nível internacional. Mais recentemente, 
dirigiu a Orquestra do Gewandhaus de 
Leipzig, a Filarmónica de Bergen, a Royal 
Northern Sinfonia, a Metropolitana de Tóquio, 
a Filarmónica de Hong-Kong, a Sinfónica de 
Sydney, a Orquestra do Festival de Verbier e a 
Orquestra do Konzerthaus de Berlim. Colabora 
regularmente com as Orquestras de Câmara de 
Saint Paul e de Basileia. Dedica-se também, com 
especial empenho e dedicação, ao trabalho com 
jovens músicos, colaborando regularmente com 
coros e orquestras juvenis e na criação de novos 
projetos educativos neste domínio.
Entre 2013 e 2016, foi Maestro Titular da 
Orquestra Gulbenkian, à frente da qual dirigiu 
repertório dos períodos clássico, romântico 
e contemporâneo, tendo trabalhado também 
intensamente com o Coro Gulbenkian. 
No domínio das grandes obras corais, destaque-se 

Maestro

Paul McCreesh

a sua revisão da versão em inglês da oratória 
As Estações de J. Haydn, que foi apresentada em 
2011 em Schleswig-Holstein e na Fundação 
Gulbenkian.
Paul McCreesh estabeleceu uma forte reputação 
no domínio da ópera, destacando-se produções 
como Tamerlano, Il trionfo del tempo e del disinganno 
e Jephtha, de Händel, ou Orphée et Eurydice de 
Gluck, em palcos como o Teatro Real de Madrid, 
a Ópera Real Dinamarquesa, a Opéra Comique, 
ou o Festival de Verbier. Em 2015-2016 dirigiu 
Sonho de uma noite de verão, de Britten, na Ópera 
de Bergen, e Idomeneo, na Ópera da Flandres.
Ao longo de quinze anos, produziu para a 
Deutsche Grammophon uma relevante coleção 
discográfica que recebeu os mais importantes 
prémios da especialidade, tendo sido nomeado 
para os Grammy em 2010. Em 2011 lançou a sua 
própria etiqueta, a Winged Lion, em colaboração 
com o Gabrieli Consort & Players, a Signum 
Classics e o Festival Wratislavia Cantans, do 
qual foi Diretor Artístico entre 2006 e 2012. 
Até agora, foram editadas sete gravações que 
foram merecedoras de vários prémios, incluindo 
Diapason d’Or, Gramophone e BBC Music Magazine.
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Yvonne Howard estudou no Royal Northern 
College of Music, em Manchester. É uma 
presença habitual nos principais palcos do Reino 
Unido, tendo interpretado, entre outras óperas: 
La Cenerentola, com a English Touring Opera; 
As bodas de Figaro (Marcellina), no Festival de 
Glyndebourne e com a English Touring Opera; 
Norma, com a Opera Holland Park; Albert Herring 
(Lady Billows), no Festival de Ópera de Buxton; 
Iolanthe e The Mikado (Katisha), de A. Sullivan, 
O ouro do Reno (Fricka) e A Valquíria‚ de Wagner, 
Peter Grimes (A Tia)‚ The Turn of the Screw 
(Mrs Grose) e Sonho de uma noite de verão 
(Hippolyta) de Britten, para a Opera North; 
Hänsel und Gretel (Mãe) de Humperdink, e Vert-
Vert (Mademoiselle Paturelle) de Offenbach, para 
a Garsington Opera; o papel de Mãe na estreia 
inglesa de O Monstro do Labirinto, de Jonathan 
Dove, no Barbican Centre. Estreou-se 
na Royal Opera House - Covent Garden no 
papel de Mercedes, em Carmen de Bizet‚ tendo 
posteriormente regressado para participar em 
produções de Jenufa (Karolka), A flauta mágica‚ 

Meio-Soprano

Yvonne Howard

Madama Butterfly (Suzuki)‚ Giulio Cesare (Cornelia)‚
O barbeiro de Sevilha (Berta)‚ A noiva vendida 
(Ludmila), Fidelio (Leonore) e O anel do Nibelungo.
Yvonne Howard atua também regularmente 
a nível internacional, tendo participado em 
representações de Serse em São Paulo, A Valquíria 
em Paris e Nantes‚ Falstaff e Madama Butterfly em 
Telavive‚ Rodelinda em Nova Ioque‚ Il Trovatore 
na Irlanda‚ Telemaco em Atenas‚ Theodora 
em Estrasburgo, ou Il Trovatore, em Arhus 
(Ópera Nacional Dinamarquesa). É também 
muito solicitada para cantar o repertório de 
concerto, tendo-se apresentado em vários países 
da Europa, nos Estados Unidos da América e no 
Japão, com destaque para as suas interpretações 
de O Anjo, em The Dream of Gerontius de Elgar, 
o Requiem de Verdi e os ciclos de canções de 
Mahler e Berlioz. As suas gravações incluem, 
entre outras, A Valquíria (Sieglinde) de Wagner, 
o Messias de Händel‚ Troilus and Cressida de 
Walton‚ Boris Godunov de Mussorgsky e A noiva 
vendida de Smetana.
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O tenor inglês Jeremy Ovenden foi aluno de 
Norman Bailey e Neil Mackie no Royal College of 
Music and Drama, em Londres. Estudou também 
com Nicolai Gedda. Em 1998 foi finalista no 
Concurso Kathleen Ferrier. 
Na sua estreia com o maestro Claudio Abbado 
interpretou o papel de Don Ottavio, em 
Don Giovanni, tendo-se então afirmado como 
um dotado tenor mozartiano. Em 2004 estreou-se 
no Scala de Milão, em Europa Riconosciuta, 
de A. Salieri, com o maestro Riccardo Muti.
Interpretações mais recentes incluem: 
L’Incoronazione di Poppea (Nerone) de Monteverdi, 
na Ópera Nacional de Paris; Tamerlano (Bajazet) 
de Händel, no Théâtre de la Monnaie e na Ópera 
Nacional Dinamarquesa; Così fan tutte (Ferrando) 
de Mozart, na Royal Opera House e na Ópera 
Estadual de Berlim; Radamisto (Tigrane) 
de Händel, no Theater an der Wien; La finta 
giardiniera (Belfiore) de Mozart, e Semele (Jupiter) 
de Händel, no La Monnaie; o papel principal de 
Idomeneo, de Mozart, no Theater an der Wien 
e no Mostly Mozart Festival, em Nova Ioque; 
e Amor vien dal destino (Enea) de A. Steffani, 
na Ópera Estadual de Berlim.

Tenor

Jeremy Ovenden

Jeremy Ovenden é também regularmente 
convidado a atuar em concerto. Nos últimos anos 
interpretou: o Requiem de Mozart, no Festival 
Internacional de Edimburgo e nos BBC Proms; 
As Estações, de J. Haydn, com a Sinfónica de 
Londres e o maestro Colin Davis, a Deutsche 
Symphonie Orchester e Andrew Manze, o Gabrieli 
Consort e Paul McCreesh, e a Orquestra da Rádio 
da Baviera e Simon Rattle; A Criação, de J. Haydn, 
com a Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia, 
a Sinfónica de Londres e a Orquestra Gulbenkian 
(2013); o Messias, de Händel, com a Sinfónica 
de Chicago; a Paixão segundo São Mateus, de 
J. S. Bach, com a Orquestra Real do Concertgebouw 
de Amesterdão, sob a direção de Ivor Bolton; 
e Elias, de Mendelssohn, com a Royal Liverpool 
Philharmonic e Vasily Petrenko. A sua extensa 
discografia inclui as Paixões e Cantatas de 
J. S. Bach, Saul e L’Allegro Il Penseroso ed Il Moderato 
de Händel, As Estações e A Criação de J. Haydn, 
Il sogno di Scipione, Betulia liberata, La finta semplice, 
L’oca del Cairo e Lo sposo deluso de Mozart, bem 
como um recital de árias de Mozart, com 
a Orchestra of the Age of Enlightnement 
e o maestro Jonathan Cohen.
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O baixo-barítono inglês Andrew Foster-Williams 
estudou na Royal Academy of Music, em Londres. 
Desde então, tem vindo a desenvolver uma 
vibrante carreira artística, cativando o público 
com a sua versatilidade vocal e o seu natural 
instinto dramático, tanto nos palcos de ópera 
como em concerto ou em recital.
No início do seu percurso profissional, Andrew 
Foster-Williams afirmou-se no domínio do 
repertório barroco. No entanto, nos últimos anos 
tem vindo a alargar o âmbito das suas atuações a 
outros estilos e épocas, tendo interpretado, entre 
outros papéis, Pizarro, em Fidelio de Beethoven, 
no Theater and der Wien e na Philharmonie de 
Paris, e Telramund, em Lohengrin de Wagner, no 
Festival de Lanaudière, sob a direção de Yannick 
Nézet-Séguin. Outros destaques de atuações 
recentes incluem Peter Grimes (Balstrode) 
de Britten, The Rakes’s Progress (Nick Shadow) 
de Stravinsky, O ouro do Reno (Donner) de 
Wagner, Pelléas et Mélisande (Golaud) de Debussy 
e O Crepúsculo dos Deuses (Gunther) de Wagner. 

Baixo-Barítono

Andrew Foster-Williams

Em julho do corrente ano interpretará o papel 
de Escamillo, em Carmen de Bizet, numa nova 
produção de Kasper Holten para o Festival de 
Bregenz.
O repertório de Andrew Foster-Williams inclui 
também um vasto leque de obras de concerto 
como as Paixões de J. S. Bach, Um Requiem Alemão 
de Brahms, a 9.ª Sinfonia de Beethoven, 
o War Requiem de Britten, As Estações de J. Haydn 
(na Fundação Gulbenkian, em 2011), a Missa 
Glagolítica de Janácek, a 8.ª Sinfonia de Mahler, 
Elias de Mendelssohn, ou Belshazzar’s Feast 
de Walton, as quais interpretou em colaboração 
com orquestras e maestros de renome 
internacional como a Orquestra de Cleveland 
e Franz Welser-Möst, a Orquestra do Mozarteum 
de Salzburgo e Ivor Bolton, a Sinfónica de São 
Francisco e Michael Tilson Thomas, a Orquestra 
Real do Concertgebouw de Amesterdão e Richard 
Egarr, a Filarmónica de Hong-Kong e Edo de 
Waart, ou a Sinfónica de Londres e Colin Davis.
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Pedro Ribeiro iniciou os seus estudos de oboé 
na Escola Profissional Artística do Vale do Ave, 
com Saúl Silva, tendo concluído a licenciatura 
na Escola Superior de Música do Porto, na classe 
de Ricardo Lopes. Foi laureado com 
o 1.º Prémio da Juventude Musical Portuguesa, 
o Prémio Jovens Músicos, o Prémio Maestro Silva 
Pereira e o Prémio Revelação Ribeiro da Fonte. 
Lecionou na Universidade de Aveiro, na Escola 
Superior de Música do Porto e na Academia 
Nacional Superior de Orquestra. É membro do 
Opus Ensemble, com o qual gravou o CD 2007. 
Faz também parte do Trivm de Palhetas, da 
Camerata Senza Misura e do Quinteto Artziz, 
tendo realizado com este grupo uma digressão 
pela Índia e Macau. Estreou diversas obras de 
música de câmara de compositores portugueses.
Tocou como solista com a Orquestra Gulbenkian, 
a Filarmónica da UNAM (México), a Sinfónica 
de Zurique, a Landesjugendkammer Orchester 
Nordrhein-Westfalen, a Musique Militaire du 
Luxembourg, a Sinfonieta de Lisboa, a Orquestra 
do Algarve e a Filarmonia das Beiras. Além dos 
festivais de música nacionais, participou no 
Jeunes Solistes Europeénnes (Luxemburgo) 
e no Stellenbosch International Chamber Music 
Festival (África do Sul).
É membro da Orquestra Gulbenkian desde 2000, 
tendo assumido em 2006 as funções de 1.º Oboé. 
Em 2005 integrou a City of Birmingham 
Symphony Orchestra, como 1.º oboé convidado, 
tendo realizado concertos em Birmingham e nos 
BBC Proms, em Londres.

Violinista norte-americana, Tera Shimizu 
nasceu em Berlim, na Alemanha. Começou a 
estudar violino aos nove anos de idade com Josef 
Kovac, em Princeton, Nova Jersey. Prosseguiu 
a sua formação com Yumi Ninomiya Scott em 
Filadélfia e com Sally Thomas em Nova Iorque. 
Estudou também na Juilliard School com 
Dorothy DeLay, tendo concluído o Bacharelato 
em Música em 1993. No Trinity College of Music, 
em Londres, estudou violino barroco, viola e 
interpretação histórica com Richard Gwilt, 
tendo concluído uma pós-graduação e recebido 
o Prémio de Música Antiga. Participou em 
vários workshops da Academia de Musica Antiga 
de Lisboa e nas masterclasses de Anner Bylsma, 
Jurgen Kussmaul, Simon Standage, Reinhard 
Goebbel, Rainer Zipperling, Jill Feldman, Ketil 
Haugsand, Jordi Savall, Wilfried Strehle, Thomas 
Riebel, Donald Weilerstein e de membros dos 
quartetos Juilliard, Tóquio e Emerson. Participou 
também nos festivais de Waterloo, Pacific Music 
e Dartingto, entre muitos outros. No domínio 
da música de câmara, colabora com Os Músicos 
do Tejo, Ensemble Avondano, Contraverso, 
Flores de Musica, Americantiga, Divino Sospiro, 
Udite Amante, Concerto Campestre e Ludovice 
Ensemble. Com a soprano Sandra Medeiros 
fundou o Ensemble D. Joao V. É membro da 
Orquestra Gulbenkian desde 1996.
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Natural de Castelo de Paiva, Jorge Teixeira 
iniciou os estudos musicais com o seu pai, 
Joaquim Teixeira, mas só aos onze anos começou 
a estudar violino, na Escola de Música e Bailado 
de Linda-a-Velha, onde foi aluno de Vasco Broco 
e José Ferreira. Em 1987 concluiu o Curso 
Superior de Violino, na classe de Leonor Prado, 
no Conservatório Nacional de Lisboa. Licenciou-se 
em Violino, pela Escola Superior de Música de 
Lisboa, em 2000.
Integrou várias orquestras juvenis nacionais 
(foi solista e concertino do Collegium Musicum, 
da Orquestra Sinfónica Juvenil e da Orquestra 
das Escolas de Música Particulares) e estrangeiras 
(Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, 
Orquestra Filarmónica da Europa, Orchestre 
de l’Académie des Archets e Orchestre des Pays 
de Savoie). Apresentou-se a solo com a Orquestra 
Sinfónica da RDP e com a Orquestra D. Pedro V.
Desenvolve atividade regular na área da música 
de câmara, tendo sido violinista do Quarteto 
Capela. Foi professor de música de câmara na 
Orquestra das Escolas de Música Particulares 
e professor na Orquestra Metropolitana. 
Atualmente, leciona violino na Escola de Música 
Nossa Senhora do Cabo, em Linda-a-Velha, 
e é diretor musical da Orquestra D. Pedro V. 
Ingressou na Orquestra Gulbenkian em 1991.

Maria José Laginha nasceu em Lisboa. Estudou 
na Fundação Musical dos Amigos das Crianças 
e na Escola Profissional Artística do Vale do Ave 
(Artave) com Filomena Cardoso, Leonor Prado, 
Alberto Gaio Lima e Suzanne Lidegran. Como 
bolseira da Fundação Calouste Gulbenkian, 
finalizou os seus estudos na Academia Nacional 
Superior de Orquestra na classe de Aníbal 
Lima. Ganhou o Prémio Jovens Músicos em 
2005. Participou em cursos de aperfeiçoamento 
orientados por Christoph Schikedanz 
(Kissingen Sommer), Roman Nodel, Igor Oistrakh, 
Igor Volochine, Chistophe Poiget (Rencontres 
Musicales en Lorraine), Boris Kuniev, Daniel 
Rowland (Stift International Music Festival), 
Richard Gwilt (violino barroco), Alexei Mijlin 
e Felix Andrievsky.
Durante os seus anos de formação, integrou 
várias orquestras juvenis como a Orquestra 
Juvenil da União Europeia ou a World Orchestra, 
tendo realizado digressões a nível mundial. 
Colaborou ainda com a Orquestra Aproarte, 
a Sinfonietta de Lisboa, a Lisbon Chamber 
Orchestra, a Orquestra Metropolitana de Lisboa 
e a Orquestra de Câmara Portuguesa e tocou a solo 
com a Orquestra Artave, a Filarmonia da Beiras 
e a Orquestra Gulbenkian. Integra a Camerata 
Atlântica desde a sua formação, em 2013. 
Foi docente da Orquestra Geração. É membro 
da Orquestra Gulbenkian desde 2007.
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Descendente de uma família de músicos, 
Maria Balbi nasceu em Lima, no Peru. Começou 
a estudar piano aos três anos de idade e violino 
aos cinco. Frequentou o Conservatório Nacional 
de Lyon, em França, onde se diplomou com 
a Medalha de Ouro em Violino. Estudou 
posteriormente no Conservatório Nacional 
Superior de Música de Paris, nas classes de 
Jacques Ghestem, Alain Meunier e Christian 
Ivaldi, tendo recebido primeiros prémios em 
violino e música de câmara. Mais tarde, estudou 
com Phillip Hirshorn e Viktor Liberman 
na Hochschule von dem Kunsten, em Utrecht, 
na Holanda, e com Tibor Varga na École des 
Archets, em Sion, na Suíça.
Como solista, atuou com a Orchestre d’Aubagne, 
numa digressão em França, e com a Orquestra 
Gulbenkian, em Lisboa. Apresenta-se 
regularmente na Europa, na Ásia e nos Estados 
Unidos da América, nomeadamente em festivais 
de música, onde atuou com o Amsterdam 
Chamber Music Emsemble, o Moscow Piano 
Quartet e os Solistas da Orquestra Gulbenkian.
Para além das suas atividades como violinista 
clássica, fundou o grupo de fado Trinados, com 
o qual realizou digressões em Portugal, 
Marrocos, Espanha, Brasil e Estados Unidos 
da América. Maria Balbi é membro da Orquestra 
Gulbenkian desde 1999.

Lu Zheng nasceu em agosto de 1977, em Tian 
Jin, na China. Começou a estudar violino e 
viola de arco aos seis anos de idade. Entre 1989 
e 1997, frequentou o Conservatório Central 
de Música, em Pequim, onde realizou estudos 
complementares e superiores de viola. Entre 1994 
e 1997, foi Viola Principal da Orquestra Juvenil da 
China. Em 1998 foi um dos membros fundadores 
do Chinese Quartet, tendo-se apresentado com 
este grupo nos Festivais de Música de Évora 
e do Algarve, a convite da Fundação Oriente. 
Entretanto, aperfeiçoou-se em música de câmara 
com Max Rabinovitsj e em viola de arco com 
Barbara Friedhoff e Bruno Pasquier.
Entre 2000 e 2004, Lu Zheng foi Solista B da 
Orquestra Metropolitana de Lisboa. É professor 
de viola de arco e música de câmara e apresenta-se 
regularmente em recitais a solo e de música 
de câmara. Ingressou na Orquestra Gulbenkian 
em 2005.
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O violoncelista alemão Martin Henneken 
nasceu em 1981 e recebeu as primeiras lições 
de violoncelo aos seis anos de idade. Aos 
dezasseis anos ingressou, como bolseiro, 
na Musikhochschule Detmold, onde estudou 
com Gotthard Popp. Frequentou posteriormente 
as academias de música de Lübeck e Viena, onde 
foi aluno de Troels Svane e Reinhard Latzko. 
Foi premiado no Concurso Nacional Alemão 
para Jovens Músicos e aluno da fundação Live 
Music Now, criada por Yehudi Menuhin.
Como membro da Orquestra Nacional Alemã 
da Juventude, ganhou experiência como músico 
de orquestra. Durante os seus estudos foi 
convidado a colaborar regularmente com várias 
orquestras como a Filarmónica de Lübeck, 
a Sinfónica de Viena e a Sinfónica da Índia 
Mumbai. Como músico de câmara, estudou 
com Walter Levin, do Quarteto Lassalle, e atuou 
no Konzerthaus de Viena. Na temporada 2009-10 
colaborou com a Ópera Nacional e a Filarmónica 
de Viena e participou nos festivais de Salzburgo e 
de Lucerna. Desde 2010, é 2.º Solista da Orquestra 
Gulbenkian.

Raquel Reis estudou com Isabel Boiça no 
Conservatório de Música de Aveiro Calouste 
Gulbenkian e concluiu a licenciatura na 
Academia Nacional Superior de Orquestra, 
na classe de violoncelo de Paulo Gaio Lima. 
Recebeu primeiros prémios no Concurso de 
Interpretação das Caldas da Rainha, no Samuel 
and Elinor Thaviu Endowed Scholarship Competition 
in String Performance (Northwestern University) 
e no Winnetka Music Club Scholarship. Em 2007 
concluiu o Mestrado em String Performance 
na Northwestern University School of Music, 
em Chicago, com Hans Jensen. Foi bolseira 
da Fundação para a Ciência e Tecnologia e da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Raquel Reis 
integrou a Orquestra Juvenil da União Europeia 
e a orquestra Spira Mirabilis e apresentou-se a 
solo com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra 
Académica Metropolitana e a Orquestra Clássica 
de Espinho. Integra o Trio Pessoa, 
com o qual gravou o CD Pessoa dedicado à música 
portuguesa. Gravou também o CD Mundo Grande, 
de música luso-brasileira. Integra a Orquestra 
Gulbenkian desde setembro de 2007.
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Pedro Vares de Azevedo nasceu no Uruguai, 
onde começou a estudar contrabaixo com 
Carlos Weiske. Em 1995 iniciou um estágio na 
Orquestra Filarmónica de Montevideu, da qual 
passou a ser membro efetivo em 1998. Prosseguiu 
os seus estudos com Mirella Vedeva e Franco 
Petracchi no Conservatório Superior de Música 
de Genebra, na Suíça. Depois de se diplomar, 
enriqueceu o seu conhecimento musical com 
estudos de Musicologia na Universidade 
de Genebra. Ao longo da sua carreira, colaborou 
com vários agrupamentos instrumentais 
na Suíça, incluindo a Orchestre de la Suisse 
Romande, a Orquestra de Câmara de Lausanne 
e o Ensemble Contrechamps, sob a direção 
de maestros de renome internacional como 
Kurt Masur, Charles Dutoit, Leonard Slatkin, 
Christoph von Dohnányi e Rafael Frübeck de 
Burgos. De 2005 a 2014, foi chefe do naipe de 
contrabaixos da Sinfonietta de Lausanne. Em 
2014 ingressou na Orquestra Gulbenkian como 
1.º Solista. O seu interesse pela música antiga 
levou-o a colaborar com músicos como Chiara 
Banchini, Florence Malgoire, Gaetano Nasilo, 
Carlos Mena e Leonardo García Alarcón. Estudou 
também viola da gamba com Celcilia Knudtsen. 
Orientou master-classes na Argentina, na Estónia, 
na Venezuela e no Uruguai.

Vera Dias nasceu em Guimarães. Aos doze 
anos de idade ingressou na Escola Profissional 
Artística do Vale do Ave, onde iniciou os 
seus estudos musicais na classe de fagote de 
Jesus Coelho. Posteriormente, estudou com 
Paulo Martins, com quem terminou o Curso 
de Instrumentista de Sopro, tendo-lhe sido 
atribuído o prémio Dra. Manuela Carvalho. 
Aos dezoito anos foi admitida na Staatliche 
Hochschule für Musik – Karlsruhe, na classe 
de fagote de Günter Pfitzenmaier. Licenciou-se 
em 2008 na Escola Superior de Música de Lisboa.
Colaborou com a Orquestra Portuguesa das 
Escolas de Música, a Orquestra Aproarte, a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra 
de Câmara da Staatliche Hochschule für Musik – 
Karlsruhe, a Orquestra de Câmara de Pforzheim 
e a Orquestra de Câmara de Estugarda, tendo 
participado em concertos em toda a Europa 
e no Oriente. Em 2003 e 2004, foi selecionada 
para integrar a escola de verão da Orquestra 
de Jovens da União Europeia, tendo-a apenas 
frequentado em 2004. Em 2003 declinou aquela 
oportunidade para poder concorrer ao Prémio 
Jovens Músicos, onde recebeu o 1.º Prémio – 
Nível Superior, na modalidade de Fagote. Em 
2004 foi 2.º Prémio no concurso Landespolizei, 
em Karlsruhe. Foi bolseira da Fundação Calouste 
Gulbenkian de 2003 a 2006. É 1.º Fagote Solista 
da Orquestra Gulbenkian desde setembro de 
2006.
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Marcos Magalhães diplomou-se pela Escola 
Superior de Música de Lisboa e pelo Conservatório 
Nacional de Música de Paris. Teve como mestres 
Cremilde Rosado Fernandes, Christophe Rousset, 
Kenneth Gilbert, Ketil Haugsand, Françoise 
Marmin e Kenneth Weiss. Mais recentemente, 
trabalhou direção de orquestra com Jean-Marc 
Burfin. Tem desenvolvido intensa atividade de 
concertos com o Ensemble Barroco do Chiado 
(Fundação Gulbenkian, Centro Cultural 
Gulbenkian em Paris, “Festa da Música” no 
Centro Cultural de Belém, “Encontros com 
o Barroco” no Porto e Festivais de Espinho e de 
Mafra) e com outros agrupamentos, em Portugal 
e no estrangeiro. Em 2003, a convite da Fundação 
Oriente, tocou com o Ensemble Barroco do 
Chiado na Índia e no Sri Lanka. Participou em 
várias produções de ópera e integrou, em várias 
ocasiões, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, a Orquestra da Madeira 
e a Orquestra Barroca da União Europeia. Em 
conjunto com Marta Araújo, fundou Os Músicos 
do Tejo, grupo dedicado à música antiga. Com 
este agrupamento, dirigiu as óperas La Spinalba, 
de F. A. de Almeida, e Lo frate ‘nnamorato, 
de G. B. Pergolesi. Em 2011 dirigiu a ópera 
Le Carnaval et la Folie, de A. C. Destouches, 
e em 2013 a serenata Il trionfo d’amore de 
F. A. de Almeida. Trabalha atualmente num 
doutoramento sobre as modinhas luso-brasileiras, 
sob a orientação de David Cranmer, na 
Universidade Nova de Lisboa. É professor 
de música no Liceu Francês Charles Lepierre.
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Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores, atuando igualmente 
em grupos vocais mais reduzidos. Assim, 
apresenta-se tanto como grupo a cappella, 
interpretando a polifonia dos séculos XVI 
e XVII, como em colaboração com a Orquestra 
Gulbenkian ou com outros agrupamentos, 
para a interpretação de obras coral-sinfónicas 
do repertório clássico, romântico ou 
contemporâneo. Na música do século XX 
tem interpretado, frequentemente em estreia 
absoluta, inúmeras obras contemporâneas 
de compositores portugueses e estrangeiros.
Tem sido igualmente convidado para colaborar 
com as mais prestigiadas orquestras mundiais, 
entre as quais a Philharmonia Orchestra de 
Londres, a Freiburg Barockorchester, a Orquestra 
do Século XVIII, a Filarmónica de Berlim, a 
Sinfónica de Baden-Baden, a Sinfónica de Viena, 
a Orquestra do Concertgebouw de Amesterdão, 
a Orquestra Nacional de Lyon, a Orquestra 
de Paris, a Orquestra Juvenil Gustav Mahler, 
ou a Orquestra Sinfónica Simón Bolívar. Foi 
dirigido por grandes figuras como Claudio 
Abbado, Colin Davis, Frans Brüggen, Franz 
Welser-Möst, Gerd Albrecht, Gustavo Dudamel, 
Jonathan Nott, Michael Gielen, Michael Tilson 
Thomas, Rafael Frübeck de Burgos, René Jacobs 
ou Theodor GuschIbauer. O Coro Gulbenkian 
tem participado em importantes festivais 
internacionais, tais como: Festival Eurotop 
(Amesterdão), Festival Veneto (Pádua e Verona), 
City of London Festival, Hong Kong Arts Festival 
e Festival Internacional de Música de Macau. 
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Em anos recentes, apresentou-se no Festival 
d’Aix-en-Provence, numa produção da ópera 
Elektra, de Richard Strauss, com a Orquestra de 
Paris, dirigida por Esa-Pekka Salonen, que teve 
a assinatura do encenador Patrice Chéreau. 
Em 2015 participou, em Paris, no concerto 
comemorativo do Centenário do Genocídio 
Arménio, com a World Armenian Orchestra 
dirigida por Alain Altinoglu. A discografia do 
Coro Gulbenkian está representada nas editoras 
Philips, Archiv / Deutsche Grammophon, Erato, 

Cascavelle, Musifrance, FNAC Music 
e AriaMusic, tendo ao longo dos anos registado 
um repertório diversificado, com particular 
incidência na música portuguesa dos séculos 
XVI a XX. Algumas destas gravações receberam 
prémios internacionais. Desde 1969, Michel 
Corboz é o Maestro Titular do Coro, sendo 
as funções de Maestro Adjunto e de Maestro 
Assistente desempenhadas por Jorge Matta 
e Paulo Lourenço, respetivamente.
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Michel Corboz  Maestro Titular
Jorge Matta  Maestro Adjunto
Paulo Lourenço  Maestro Assistente

sopranos
Ana Bela Covão  
Ana Cano *

Ana Ferreira *

Ariana Russo 
Beatriz Ventura *

Carla Frias *

Catarina Reis *

Cecília Rodrigues 
Claire Santos *

Cristina Ferreira
Filipa Passos 
Filomena Oliveira 
Inês Lopes 
Joana Siqueira 
Mafalda Pereira *

Manuela Toscano 
Maria José Conceição 
Mariana Lemos 
Marisa Figueira 
Mónica Santos 
Natasa Sibalic 
Rebeca Bento *

Rosa Caldeira 
Rosário Azevedo
Rute Dutra
Sandra Carvalho
Sara Afonso
Sofia Vieira *

Susana Duarte 
Tânia Viegas 
Verónica Silva

Coro Gulbenkian

contraltos
Arthur Filemon *

Beatriz Cebola 
Fátima Nunes
Inês Antunes *

Inês Laginha *

Inês Martins
Inês Mazoni 
Joana Esteves 
Joana Nascimento 
Liliana Silva
Lucinda Gerhardt 
Mafalda Borges Coelho
Maria Forjaz Serra 
Mariana Camacho *

Marta Queirós
Marta Ribeiro *

Michelle Rollin
Patrícia Mendes 
Rita Tavares
Rosa van Alphen *

Sofia Teixeira *

Teresa Projecto *

tenores
Alberto Oliveira *

André Cipriano *

Artur Afonso 
Fernando Ferreira
Filipe Mazoni *

Frederico Costa *

Frederico Projecto 
Henrique Laurentino *

Hugo Martins 
Jaime Bacharel
João Afonso 
João Barros
João Branco 
João Custódio
Manuel Gamito 
Márcio Fernandes *

Miguel Silva
Nuno Fonseca
Pedro Rodrigues
Rodrigo Carreto *

Rui Aleixo 

baixos
Alexandre Gomes *

Diogo Ferreira *

Fernando Gomes
Filipe Leal
Hugo Wever
João Costa *

João Luís Ferreira
João Rodrigues *

Jorge Ramos *

José Damas
José Bruto da Costa
Luís Fernandes
Manuel Carvalho
Mário Almeida
Nuno Gonçalo Fonseca
Nuno Rodrigues
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras
Rui Gonçalo
Tiago Batista
Tiago Navarro *

coordenação
Mariana Portas

produção
Fátima Pinho
Luís Salgueiro
Joaquina Santos

* Coralista Convidado
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Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orquestral 
permanente. No início constituído apenas por 
doze elementos, foi originalmente designado
por Orquestra de Câmara Gulbenkian.
Na temporada 2012-2013, a Orquestra 
Gulbenkian (denominação adotada desde 1971) 
celebrou 50 anos de atividade, período ao longo 
do qual foi sendo progressivamente alargada, 
contando hoje com um efetivo de sessenta 
instrumentistas que pode ser pontualmente 
expandido de acordo com as exigências dos 
programas executados. Esta constituição 
permite à Orquestra Gulbenkian a abordagem 
interpretativa de um amplo repertório, 
desde o Barroco até à música contemporânea. 
Obras pertencentes ao repertório corrente 
das grandes formações sinfónicas tradicionais, 
nomeadamente a produção orquestral de Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn 
ou Schumann podem ser dadas pela Orquestra 
Gulbenkian em versões mais próximas 
dos efetivos orquestrais para que foram 
originalmente concebidas, no que respeita ao 
equilíbrio  da respetiva arquitetura sonora 

interior. Em cada temporada, a orquestra 
realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, 
em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar 
com alguns dos maiores nomes do mundo 
da música (maestros e solistas).  Atuando 
igualmente em diversas localidades do país, tem 
cumprido desta forma uma significativa função 
descentralizadora.  No plano internacional, por 
sua vez,  a Orquestra Gulbenkian tem vindo
a ampliar gradualmente a sua atividade, tendo 
até agora efetuado digressões na Europa, Ásia, 
África  e Américas. No plano discográfico,
o nome  da Orquestra Gulbenkian encontra-se 
associado às editoras Philips, Deutsche 
Grammophon, Hyperion, Teldec, Erato, Adès, 
Nimbus, Lyrinx, Naïve e Pentatone, entre outras, 
tendo esta sua atividade sido distinguida desde 
muito cedo com diversos prémios internacionais 
de grande prestígio. Susanna Mälkki é a 
Maestrina Convidada Principal  e Joana Carneiro 
e Pedro Neves os Maestros Convidados. Claudio 
Scimone, titular  entre 1979 e 1986, é Maestro 
Honorário,  e Lawrence Foster, titular entre 2002
e 2013, foi nomeado Maestro Emérito.
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or
qu

es
tr

a 
gu

lb
en

ki
an

 ©
 g

ul
be

nk
ia

n 
m

ús
ic

a 
– 

m
ár

ci
a 

le
ss

a

23



Susanna Mälkki  Maestrina Convidada Principal
Joana Carneiro  Maestrina Convidada
Pedro Neves  Maestro Convidado
Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

primeiros violinos
Mauro Rossi Concertino Principal *

Josefine Dalsgaard 
1.º Concertino Auxiliar
Bin Chao 1º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Tomás Costa *

Manuel Abecassis *

Catarina Barreiros *

Vasken Fermanian *

Nelson Gomes *

segundos violinos
Alexandra Mendes 1º Solista
Jordi Rodriguez 1º Solista
Cecília Branco 2º Solista
Maria Leonor Moreira
Stephanie Abson
Jorge Teixeira
Tera Shimizu
Stefan Schreiber
Maria José Laginha
Félix Duarte *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

João Castro *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Catarina Silva *

Isabel Garcia *

Nuno Soares *

André Araújo *

Orquestra Gulbenkian

violoncelos
Varoujan Bartikian 1º Solista
Marco Pereira 1º Solista
Martin Henneken 2º Solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Mariana Ottosson *

Catarina Koppitz *

João Valpaços *

Catarina Gonçalves *

Pedro Afonso Silva *

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Manuel Rêgo 1º Solista
Maja Plüddemann 2º Solista
Marine Triolet
Romeu Santos *

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista
Marina Camponês 2º Solista *

oboés
Pedro Ribeiro 1º Solista
Nelson Alves 1º Solista Auxiliar
Alice Caplow-Sparks 2º Solista

   Corne inglês
Leandro Alves 2º Solista *

clarinetes 
Esther Georgie 1º Solista 
Iva Barbosa 1º Solista Auxiliar 
José María Mosqueda 2º Solista

   Clarinete baixo

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
João Azevedo 1º Solista *

Vera Dias 1º Solista Auxiliar
Roberto Erculiani 2º Solista *

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista

trompetes
Stephen Mason 1º Solista
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista
Alfredo Lopes 2º Solista *

Carolina Alves 2º Solista *

Jorge Pereira 2º Solista *

trombones
Emanuel Rocha 1º Solista *

Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Renato Peneda 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
João Duarte 2º Solista *

André Castro 2º Solista *

orgão
Rui Soares 1º Solista *

harpas
Coral Tinoco Rodriguez 1º Solista *

Carolina Coimbra 2º Solista *

* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins, Marta Andrade
Inês Rosário, Leonor Azêdo
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BANCO
DE CONFIANÇA.

O BPI foi reconhecido como a marca bancária
de maior confiança em Portugal, de acordo
com o estudo Marcas de Confiança que as 
Selecções do Reader’s Digest organizam há 
16 anos em 10 países. O nível de confiança
do BPI subiu de 39% para 46%, registando
o melhor resultado alguma vez alcançado 
em todo o sistema financeiro português desde
o lançamento do estudo em 2001. O BPI 
agradece este voto de confiança e tudo fará 
para continuar a merecê-lo.

25%2º Banco

10%3º Banco

46%

BPI é Marca de Confiança 
na Banca pelo 3º ano 
consecutivo.
 

Este prémio é da exclusiva 
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.
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Lisboa, Maio 2017

Pedimos que desliguem os telemóveis durante 
o espetáculo. A iluminação dos ecrãs pode 
igualmente perturbar a concentração
dos artistas e do público.
 
Não é permitido tirar fotografias nem fazer 
gravações sonoras ou filmagens durante
os espetáculos.
 
Programas e elencos sujeitos a alteração
sem aviso prévio.
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