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

A Fundação Calouste Gulbenkian agradece ao Teatro Nacional de São Carlos e ao Centro Cultural de Belém
a cedência de material de cenário e técnico.

23 DE FEVEREIRO 
QUINTA
21.00 — Grande Auditório

24 DE FEVEREIRO 
SEXTA
19.00 — Grande Auditório

Acis and Galatea

Coro e Orquestra Gulbenkian
Leonardo García Alarcón Maestro 

Ana Quintans Soprano (Galatea)

Marco Alves dos Santos Tenor (Acis)

André Henriques Barítono (Polyphemus)

João Miguel Rodrigues Tenor (Damon)

João Terleira Tenor (Coridon)

Jorge Matta Maestro do Coro Gulbenkian

Marie Mignot Ação Cénica

Luís Fradique e Marie Mignot Desenho de Luz

Bárbara Magalhães Adereços de Guarda-Roupa

Tiago Serpa Máscaras
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24 DE FEVEREIRO
SEXTA
18.00 — Auditório 3 
Entrada Livre

Conhecer uma obra — Guia de audição
Acis and Galatea de Georg Friedrich Händel
por Rui Vieira Nery

Georg Friedrich Händel
Acis and Galatea, HWV 49

1. Sinfonia
2. Coro: O the pleasure of the plains!
3. Recitativo (Galatea): Ye verdant plains

and woody mountains
4. Ária (Galatea): Hush, ye pretty warbling choir!
5. Ária (Acis): Where shall I seek the charming fair?

Recitativo (Damon): Stay, shepherd, stay!
6. Ária (Damon): Shepherd, what art thou pursuing?

Recitativo (Acis): Lo, here, my love!
7. Ária (Acis): Love in her eyes sits playing

Recitativo (Galatea): O didst thou know the pains
of absent love

8. Ária (Galatea): As when the dove laments her love
9. Dueto (Acis, Galatea): Happy, happy we!
9a. Coro (Acis, Galatea): Happy, happy we!

intervalo

10. Coro: Wretched lovers
11. Recitativo (Polyphemus): I rage, I melt, I burn!
12. Ária  (Polyphemus): O ruddier then the cherry

Recitativo  (Polyphemus, Galatea): Whither, fairest,
art thou running

13. Ária (Polyphemus): Cease to beauty to be suing!
14. Ária (Coridon): Would you gain the tender creature

Recitativo (Acis): His hideous love provokes my rage
15. Ária (Acis): Love sounds th’alarm
16. Ária (Damon): Consider, fond shepherd

Recitativo (Galatea): Cease, o cease, thou gentle youth
17. Terceto (Acis, Galatea, Polyphemus): The flocks shall

leave the mountains
18. Recitativo (Acis): Help, Galatea!
19. Coro: Mourn, all ye muses
20. Solo (Galatea) e Coro: Must I my Acis still bemoan

Recitativo (Galatea): ‘Tis done: thus I exert my pow’r divine
21. Ária (Galatea): Heart, the seat of soft delight
22. Coro: Galatea, dry thy tears
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24 DE FEVEREIRO
SEXTA
21.30h — Grande Auditório

Solistas da Orquestra 
Gulbenkian

Pedro Ribeiro  Oboé

Ricardo Ramos Fagote

Maria Balbi Violino

Samuel Barsegian Viola

Marco Pereira Violoncelo

Georg Friedrich Händel nasceu em Halle, 
onde foi organista na catedral calvinista. Cedo 
partiu para Hamburgo para ocupar o cargo de 
primeiro violino na orquestra, mas sobretudo 
com o intuito de iniciar uma carreira de 
compositor naquele que era o único teatro de 
ópera germânico com atividade regular fora do 
contexto das cortes. Em Hamburgo, o “príncipe 
da Toscana” (Gastone de Medici) tê-lo-á 
convencido a viajar para Itália, onde poderia 
verdadeiramente conhecer o estilo italiano. 
Na sua estadia, entre 1707 e 1710, conheceu e 
trocou influências com muitos compositores, 
músicos e alguma da nobreza mais importante 
da época. Uma dessas figuras foi Ernst Georg 
de Hanôver, irmão do príncipe Eleitor, o futuro 
rei Jorge I de Inglaterra. Logo após assumir 
em Hanôver o cargo de Kapellmeister na corte 
eleitoral, foi-lhe autorizada uma deslocação 
a Londres, onde estreou as primeiras óperas 
italianas compostas para a capital britânica. 
Após um breve regresso a Hanôver, voltou 
definitivamente a Londres em 1712, decidido 
a ter um lugar relevante na vida operática 

londrina. Nos primeiros anos teve o apoio do 
conde de Burlington, um conhecido e respeitado 
promotor da música teatral.
Em 1717, Händel acabava de regressar a Londres, 
após uma viagem à Alemanha, quando assistiu 
à quase extinção da ópera italiana na capital, 
não por falta de popularidade, mas de uma 
estrutura financeira estável que sustentasse os 
seus elevados custos. Readaptando-se, iniciou 
então uma colaboração para o duque de Chandos 
na sua residência de verão em Cannons, no norte 
de Londres. O palácio de Lord James Brydges era 
esplendoroso e a vida do duque luxuosa. A capela 
tinha celebração todos os domingos, com grande 
afluência da alta e pequena nobreza. O “master 
of the music” era o reputado compositor alemão 
John Christopher Pepusch. Logo que chegou a 
Cannons, Händel escreveu os Chandos Anthems, 
mas também obras profanas para apresentações 
privadas nos jardins do palácio. Acis and Galatea, 
a sua primeira obra musical dramática com 
texto em língua inglesa foi estreada nesta 
circunstância em 1718. O texto provém da 
tradução inglesa de J. Dryden das Metamorfoses 

Georg Friedrich Händel

Duração total prevista: c. 60 min.
Concerto sem intervalo

Franz Anton Hoffmeister
Quinteto em Si bemol maior, op. 62

Allegro
Menuettino: Allegretto
Andante sostenuto
Allegro molto

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para Fagote e Violoncelo
em Si bemol maior, K. 292

Allegro
Andante
Rondo: Allegro

Halle, 23 de fevereiro de 1685
Londres, 14 de abril de 1759

Acis and Galatea, HWV 49
composição: 1718
estreia: Londres, 1718
duração: c. 1h 40 min.

Wolfgang Amadeus Mozart 
Quarteto para Oboé e Cordas
em Fá maior, K. 370

Allegro
Adagio
Rondo: Allegro

Quarteto para Fagote e Cordas,
em Sol maior, K. 2850
arranjo de Mordechai Rechtman

Allegro
Adagio
Rondo: Allegretto

Alexandre Ouzounoff
Il pleut sur les jardins d'Eole
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de Ovídio, sobre a história de Acis, Galatea e 
Polifemo. Estas três personagens e os mitos que 
as envolvem serviram de material a várias óperas 
e géneros menores desde o final do século XVII.
O próprio Händel já havia composto uma 
serenata com este tema (Aci, Galatea e Polifemo) 
durante a sua estadia em Nápoles.
O libreto resultou de uma colaboração de John 
Gay, Alexander Pope e John Hughes, figuras 
literárias que Händel já conhecia desde os tempos 
de Burlington. Gay e Pope faziam parte do 
Scriblerius Club, grupo que argumentava contra a 
poesia pastoral realista e rústica a favor da poesia 
clássica e arcadiana e que criticava a popularidade 
crescente da ópera italiana. Händel classificou-a 
como “little opera”, mas Acis and Galatea inspira-se
sobretudo na tradição da masque inglesa do 
século XVI, concebida para preencher o tempo 
das mudanças de cena nas produções teatrais. 
No início do século XVIII a masque ressurgiu 
e assumiu-se como reação à ópera italiana, 
originando várias composições baseadas na 
mitologia clássica, com o intuito de “reconciliar 
a música com a língua inglesa” e de “dar à cidade 
[Londres] alguma boa música numa língua que 
o público entenda” (prefácio de Myrtillo, de 1715, 
com texto de Colley Cibber e música de John 
Pepusch). Em Acis and Galatea, Händel reúne estas 
duas vertentes, literária e musical, defendidas 
pelos scriblerianos, mas também conjuga o estilo 
pastoral inglês com elementos da ópera italiana. 
Descreve ambientes e caracteriza personagens 
através da música e atribui ao coro um papel 
idêntico ao da tragédia grega, conferindo assim 
unidade à obra. Usou os recursos musicais 
existentes em Cannons: uma pequena orquestra 
com quatro violinos, dois violoncelos, um 
contrabaixo, cravo, oboés, flautas de bisel e coro 
com um elemento por naipe.
Acis and Galatea foi desde logo um sucesso e 
assim se manteve ao longo da vida do compositor 
e até aos dias de hoje. A partitura foi alvo de 
várias edições, nem todas legítimas, e foi revista 
e adaptada várias vezes pelo próprio Händel, com 
a inclusão de números em italiano, uma versão 

coral do dueto “Happy we”, violas na orquestra
e até um carrilhão. Mozart reorquestrou a obra 
em 1788 para os concertos organizados pelo 
barão Gottfried van Swieten, com o intuito
de ajustar a sonoridade ao gosto moderno
do público vienense. Também Mendelssohn
fez uma adaptação em 1828.
A história situa-se numa encosta grega onde as 
“verdant plains” e as “woody mountains” criam 
o cenário para o triângulo amoroso. A estreia em 
Cannons não teve ação cénica e os cantores terão 
cantado de partitura. Acis, um gentil pastor, está 
apaixonado pela ninfa Galatea, e é correspondido, 
mas Polifemo, o gigante de um só olho também 
a deseja. Num acesso de raiva e ciúme fere 
mortalmente Acis, mas Galatea usa os seus 
poderes mágicos para transformar o seu amante 
morto numa fonte que corre eternamente. Apesar 
da morte do protagonista, celebra-se a vitória do 
amor eterno. A obra tem início com uma abertura 
ao estilo italiano, com passagens rápidas em 
semicolcheias, interrompida subitamente
por uma pequena secção adagio que anuncia 
uma possível perturbação no ambiente idílico.
A primeira intervenção é do coro, que nos 
situa no drama, observando, comentando 
e participando na ação. Seguem-se as árias 
de Galatea, Acis e de Damon, personagem 
secundária que é a voz da razão, o elemento 
racional. A estrutura das árias é da capo, de 
influência napolitana. Após o ambiente de 
felicidade inicial, o coro “Wretched lovers” 
anuncia a entrada furiosa do ciclope, com 
um agitado recitativo acompanhado seguido 
da ária “Ruddier than the cherry”, que com 
um caráter mais doce e delicado, acentuado 
pela flauta sopranino, parece desadequada 
à personagem tendo em conta o seu aspeto 
e atitude. A afirmação do amor entre Acis e 
Galatea é feita no dueto “The flocks shall leave 
the mountains” com constantes interrupções de 
Polifemo. Após a morte de Acis, o coro apazigua
o lamento de Galatea, lembrando-lhe que as 
águas murmurantes que correm sobre a planície 
serão para sempre testemunho do seu amor.
 
susana duarte

Franz Anton Hoffmeister foi um compositor 
e editor alemão que viveu durante o período 
do Classicismo. Apesar de ter estudado Direito 
em Viena, decidiu posteriormente seguir uma 
carreira musical. Rapidamente se estabeleceu 
como um dos mais respeitados compositores do 
seu tempo, produzindo um considerável catálogo 
de obras musicais enquadradas no estilo e no 
gosto do Classicismo vienense. Neste contexto, 
destacam-se os concertos para flauta, instrumento 
que privilegiou, dedicando-se também à 
composição de mais de cinquenta sinfonias,
oito óperas, música de câmara e outras obras.
Hoffmeister desenvolveu também intensa 
atividade como editor, tendo publicado várias 
obras de compositores como J. Haydn, Mozart, ou 
Beethoven, entre outros nomes de destaque no seu 
tempo. Em Viena, frequentou e privou com a elite 
social e cultural, promovendo vários concertos
e encontros privados para audição musical.
O Quinteto para Cordas, op. 62, foi publicado
em 1785 e dedicado a Köhler e Bernhard, dois 
amigos negociantes oriundos de Leipzig, 
conforme indicação no frontispício da obra.

A instrumentação original inclui dois violinos, 
duas violas e um violoncelo, tendo sido realizada 
uma adaptação para oboé, fagote, violino, viola 
e violoncelo, editada em 2011, pelo compositor e 
fagotista Alexandre Ouzounoff. O Allegro inicial, 
em forma sonata, apresenta um tema vivo no 
oboé, em dolce, surgindo depois emparelhado 
com o violino e, consecutivamente, no fagote, 
com o suporte do violoncelo. A exposição 
do material temático conduz depois a um 
desenvolvimento, com destaque para os dois 
instrumentos de sopro. O segundo andamento, 
um Menuettino, apresenta o material temático 
em stacatto no oboé e no violino, juntando-se 
depois os restantes instrumentos, numa quase 
miniatura de dança. O Andante sostenuto introduz 
um motivo pontuado no oboé, depois repetido no 
fagote e no violino, seguindo-se uma intervenção 
melódica mais doce da viola.
O protagonismo do oboé regressa posteriormente, 
com momentos pautados por um claro contraste 
dinâmico. No andamento final, Allegro molto, de 
uma introdução em pianissimo, em notas longas, 
emerge um tema vivo no violino e na viola.

Franz Anton Hoffmeister
Rotemburgo, 12 de maio de 1754
Viena, 9 de fevereiro de 1812

Quinteto em Si bemol maior, op. 62

composição: c. 1785
duração: c. 13 min.
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Sonata para Fagote e Violoncelo
em Si bemol maior, K. 292 

composição: 1775
duração: c. 12 min.

A Sonata para Fagote e Violoncelo, K. 292, foi 
composta numa época empolgante para o jovem 
Mozart. Na correspondência com a sua mãe revela 
o considerável sucesso da estreia da sua ópera La 
finta giardiniera (1775) em Munique, com elogios 
de todos, animando-o para os trabalhos que o 
esperavam. Foi nesse ano que Mozart recebeu 
do aristocrata e músico amador Thaddäus von 
Dürnitz, que conhecera no ano anterior em 
Salzburgo, algumas encomendas para compor 
repertório para fagote. Mozart acedeu ao convite
e compôs vários concertos para fagote e orquestra, 
tendo apenas sobrevivido um, além da Sonata
K. 292, para fagote e violoncelo. De acordo com a 
sua correspondência, o aristocrata nunca chegou 
a remunerar o trabalho.
A Sonata K. 292 divide-se em três andamentos 
unidos pela nobreza das linhas melódicas que 
Mozart explora no fagote. O violoncelo não 

Wolfgang
Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
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tem uma mera função de acompanhamento, 
concedendo um certo suporte e interagindo 
em contracantos e apontamentos aos motivos 
expostos pelo fagote. O Allegro apresenta material 
temático em forte, contrastando depois com 
um desenvolvimento que explora os súbitos 
contrastes dinâmicos. A melodia dolce do 
Andante, com o acompanhamento do violoncelo, 
caracteriza-se pela elegância e sensibilidade 
temática, em contraste com o ambiente mais 
festivo do andamento final, um Rondo em que
o motivo principal faz uso da ornamentação 
como elemento expressivo.

Quarteto para Oboé e Cordas em
Fá maior, K. 370

composição: 1781
duração: c. 14 min.

O Quarteto para Oboé e Cordas, K. 370, foi 
composto quando Mozart se encontrava em 
Munique a terminar a ópera Idomeneo. Anos antes, 
naquela cidade, Mozart travara conhecimento 
com o oboísta Friedrich Ramm, um dos mais 

virtuosos instrumentistas do seu tempo e para 
quem Mozart compôs várias obras, destacando-se
a Sinfonia Concertante, K. 364, bem como solos 
exigentes como os da ópera supracitada.
Por este motivo, encontramos no Quarteto K. 370
elementos inovadores que assentam na exigência 
técnica, mas também na exploração das 
potencialidades da extensão do instrumento.
Os apontamentos de um pequeno concerto solista 
são evidentes e percorrem os três andamentos, 
com uma linguagem idiomática mozartiana 
característica. Ainda que o oboé se destaque,
o conjunto formado pelo violino, viola e violoncelo 
não se limita a um suporte para o papel quase 
concertante do líder. Em várias secções, a escrita 
musical assume características mais camerísticas 
com texturas imitativas, pergunta e resposta,
ou a exploração do canto e contracanto.
O primeiro andamento, um Allegro, em forma 
sonata, apresenta apenas um tema ornamentado 
no oboé, recorrendo a texturas imitativas com 
o restante conjunto instrumental. Mozart 
recorre diversas vezes ao contraponto, iniciando 
pequenas secções em estilo fugado que resolvem 
depois no material temático inicial. O Adagio 
é mais breve e apresenta de forma condensada 
os elementos sérios e líricos que caracterizam 
os andamentos lentos. De referir que, também 
aqui, o compositor inicia uma pequena fuga, 
permitindo sempre ao oboé conduzir uma linha 
melódica mais dramática. O Quarteto termina 
com um Rondo: Allegro, um andamento mais leve 
que explora material temático composto sobre 
um compasso associado à dança.
 

Quarteto para Fagote e Cordas, em Sol 
maior, K. 285

composição: 1777 (M. Rechtman, 2014)
duração: c. 14 min.

O Quarteto K. 285 foi composto originalmente 
em Ré maior, para flauta e cordas, em 1777, 
durante a estadia de Mozart em Manheim, 
quanto conheceu o abastado músico amador 
Willem Britten de Jong. Mozart acabaria 
por compor três quartetos para flauta e dois 
concertos sob encomenda de Jong, explorando 
sobretudo a delicadeza da flauta espelhada nas 
formas e intenções musicais mais cristalinas. 
Em tempos mais recentes, o fagotista israelita 
Mordechai Rechtman elaborou um arranjo 
para fagote e cordas em Sol maior do Quarteto 
K. 285, dedicando-o ao colega instrumentista 
Uzi Shalev, da Orquestra Filarmónica de 
Israel. O arranjo procura manter no essencial 
a escrita original de Mozart, adaptando-a às 
especificidades idiomáticas e técnicas do fagote. 
O primeiro andamento, Allegro, estrutura-se 
em forma sonata, com dois temas contrastantes 
que conferem destaque ao fagote, ainda que na 
secção do desenvolvimento a importância dos 
instrumentos seja mais democrática. O Adagio 
tem um caráter sereno de cantilena, com o fagote 
a delinear a melodia sobre as cordas em pizzicato, 
revelando sensibilidade e melancolia lírica.
No Rondo final, o tema apresentado pelo fagote 
é depois tratado de forma viva pelos restantes 
instrumentos, com uma dinâmica de pergunta
e resposta que conduz a um final majestoso.
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Alexandre Ouzounoff é um compositor e 
fagotista francês que tem contribuído para 
a criação de novo repertório para o fagote. 
Depois de receber uma bolsa do Ministério da 
Cultura francês, publicou um método com novas 
abordagens ao instrumento. O seu contributo 
para a divulgação do repertório para o fagote 
passou também por várias participações em 
gravações de obras modernas, encorajando-o 
também a compor. Depois de um trabalho 
intenso na composição e arranjo de obras, viu o 
seu mérito reconhecido em 1998 quando venceu 
o Concours International de Composition St Jacques
de Compostelle com a obra Ultreia, para orquestra 
de sopros. Desde então, compôs várias obras
de música de câmara, música vocal, música para 
orquestra e peças pedagógicas para o fagote. 
Muitos dos seus trabalhos são apresentados 
regularmente ao público nos respetivos 
contextos musicais, ainda que seja no domínio
do fagote que mais se destaca. Atualmente 
leciona no Conservatório Regional de Versalhes.
A obra Il pleut sur les jardins d’Eole foi composta em 
2010 para o Quinteto Emeraude, sendo destinado

Leonardo García Alarcón nasceu em La Plata, na 
Argentina, em 1976. Começou a estudar piano aos 
seis anos de idade, mas seria a paixão pela música 
de J. S. Bach que o encaminharia para o cravo e 
para o órgão e para a pártica do baixo contínuo. 
Entretanto conclui também a sua formação como 
maestro na Universidade Nacional de La Plata. 
Em 1997 viajou para a Europa, tendo começado a 
estudar com a cravista suíça Christiane Jaccottet 
no Conservatório de Genebra. Completou a sua 
formação teórica no Centro de Música Antiga 
de Genebra. Foi membro do Ensemble Elyma 
e assistente do maestro Gabriel Garrido, com 
os quais realizou várias digressões e gravações 
de música barroca latino-americana e de ópera 
italiana do século XVII. Em 2005, Leonardo 
García Alarcón fundou o agrupamento Cappella 
Mediterranea, um grupo especializado na 
música barroca do sul da Europa e da América 
Latina. Nesse ano foi nomeado professor da 
classe “Maestro alo Cembalo” do Conservatório 
de Genebra, passando também a dirigir o 
departamento de canto barroco. Em 2008 iniciou 

a oboé, fagote, violino, viola e violoncelo. Ouzonoff 
apresenta uma obra num único andamento, 
inspirada pela plasticidade da chuva e explorando 
as características tímbricas dos instrumentos 
de cordas. Ao longo da partitura faz uso dos 
contrastes dinâmicos bruscos, da alternância 
de ritmos longos e curtos, harmónicos, tremolo 
e pizzicati, debruçando-se sobre uma extensa 
paleta de possibilidades expressivas. O início é 
disso um exemplo, com desenhos ascendentes 
do violino, primeiro em pianissimo e depois em 
fortissimo, seguindo-se, por ordem, o tremolo da viola 
e, posteriormente, em pianissimo, o violoncelo.
A alternância de motivos rápidos e dinamicamente 
contrastantes percorre toda a obra. Por seu turno,
o oboé e o fagote, que só entram no oitavo 
compasso, partilham o papel de quase solistas, 
seja através de momentos mais virtuosos e 
tecnicamente mais exigentes, seja também pela 
exploração da sobreposição em uníssono, criando 
uma noção tímbrica de um terceiro instrumento 
que joga com o restante conjunto instrumental.
 
notas de pedro russo moreira
 

Alexandre Ouzounoff
Paris, 1955

Il pleut sur les jardins d’Eole

composição: 2010
estreia: Paris, 25 de março de 2011
duração: c. 10 min.
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Leonardo
García Alarcón
Maestro

uma residência de cinco anos no Centre Culturel 
de Rencontre d’Ambronay. Desde janeiro de 2010, 
é diretor artístico do Coro de Câmara de Namur.
A paixão pela voz tem liderado, desde sempre, as 
pesquisas artísticas e musicológicas de Leonardo 
García Alarcón. Dedicou-se à recuperação e 
direção de obras como a ópera Ulisse all’ Isola
di Circe, de Zamponi, estreada em 2006 com
o ensemble Clematis, ou Il Diluvio Universale,
de Michelangelo Falvetti, estreada em 2010,
no Festival d’Ambronay, com o Coro de Câmara
de Namur e o ensemble Cappella Mediterranea.
Leonardo García Alarcón é convidado a dirigir 
regularmente em prestigiados teatros de 
ópera, festivais e salas de concertos em todo o 
mundo, incluindo o Festival d’Aix en Provence, 
a Ópera de Paris, a Ópera de Lyon, o Festival de 
Ambronay, o Teatro Colón de Buenos Aires,
o Grande Teatro de Genebra, o Concertgebouw de 
Amesterdão, o Konzerthaus de Viena, a Ópera de 
Montecarlo, o Théâtre des Champs Élysées, ou a 
Fundação Gulbenkian, onde atuou a última vez 
em novembro de 2013.
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Ana Quintans é licenciada em Escultura 
e estudou Canto na Escola de Música do 
Conservatório Nacional, em Lisboa, e no
Flanders Operastudio, em Gent, como bolseira 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Iniciou-se 
profissionalmente em 2005 com a música de 
Monteverdi, tendo vindo a dedicar a maior parte 
do seu trabalho à música dos séculos XVII
e XVIII, em colaboração com maestros como
W. Christie, M. Minkowski, R. Pichon, A. Curtis, 
V. Dumestre, A. Florio, M. Magalhães,
L. Cummings, L. G. Alarcón, E. Onofri, ou 
I. Bolton. Destacam-se apresentações em 
prestigiados palcos nacionais e internacionais: 
Opéra Comique, Théâtre des Champs-Élysées, 
Festival d’Aix-en-Provence, Festival de 
Glyndebourne, Concertgebouw de Amesterdão; 
Ópera de Lyon, Ópera de Rouen, Bayerische 
Staatsoper (Munique), Teatro Nacional de São 
Carlos, Alten Oper Frankfurt, Teatro Real de 
Madrid, Scottish Opera, Victoria Hall (Genebra); 
Bozar (Bruxelas), Fundação Calouste Gulbenkian, 
Centro Cultural de Belém, Casa da Música, 
Carnegie Hall (Nova Iorque), La Folle Journée 
(Japão); Helsinki Music Centre, Maggio Musicale 
(Florença), Festival de Viena, Ópera Real de 
Versalhes, Festival de Edimburgo e Mozarteum 
de Salzburgo. Participou em várias gravações 
discográficas, incluindo: árias de Albinoni, 
com Marcello Di Lisa e a orquestra Concerto de’ 
Cavalieri; La Spinalba, Il Trionfo d'Amore (F. A. de 
Almeida) e As Sementes do fado, com Os Músicos do 
Tejo; Round Time, de Luís Tinoco, com D. A. Miller 
e a Orquestra Gulbenkian; Requiem de Fauré, com
a Sinfonia Varsovia e Michel Corboz.
 

Marco Alves dos Santos nasceu em Lisboa. Como 
bolseiro da Fundação Gulbenkian, licenciou-se
em canto pela Guildhall School of Music and 
Drama, em Londres. Iniciou a sua carreira 
profissional em 2003. Apresentou-se como 
solista em Portugal, Espanha, França, Itália, 
Reino Unido e Alemanha, tendo interpretado 
vários papéis de ópera e opereta: Tamino (A flauta 
mágica); Mr. Owen (Postcard from Morocco de
D. Argento); Gastone (La traviata); Tristan
(Le Vin herbé de F. Martin); Leandro (La Spinalba 
de F. A. de Almeida); Orphée (La descente d’Orphée 
aux enfers de Charpentier); Ernesto (Don Pasquale); 
Anthony (Sweeney Todd); Nathanael (Les contes 
d’Hoffmann); Duque de Mântua (Rigoletto); 
Prunier (La rondine); Kornélis (La princesse jaune 
de Saint-Saëns); Pierre (The Wandering Scholar 
de G. Holst); ou Ferrando (Così fan tutte). Em 
2015/16 interpretou os papéis de Oddio (Armida 
de Myslivecek), Malcolm (Macbeth), Yamadori 
(Madame Butterfly), D. Sancho (O Cavaleiro 
das Mãos Irresistíveis de Ruy Coelho), Conde 
Barigoulle (Cendrillon de P. Viardot), Conde 
Almaviva (O barbeiro de Sevilha), Berger (Oedipus 
Rex), bem o como o Evangelista nas Oratórias 
de Natal, de Páscoa e da Ascensão, de J. S. Bach, 
com a Orquestra Metropolitana, e tenor solista 
no Te Deum de Charpentier, com a Orquestra 
Gulbenkian. No âmbito do repertório sinfónico 
destacam-se ainda concertos com a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, o Remix Ensemble,
as Orquestras do Algarve, das Beiras, Clássica
de Espinho e do Norte, a Sinfónica Juvenil,
o Divino Sospiro e o Ensemble MPMP.

Ana
Quintans

Marco Alves
dos Santos

Soprano Tenor

João Rodrigues nasceu em Lisboa. Integrou os 
elencos das óperas: Porgy and Bess (Crabman);
Os mestres cantores de Nuremberga (Aprendiz)
e Parsifal (3.º Escudeiro), no Teatro Nacional
de São Carlos (TNSC); Le Vin herbè de F. Martin, 
no Teatro Aberto; Il matrimonio segreto (Paolino) 
de Cimarosa, Così fan tutte (Ferrando) e A flauta 
mágica (Tamino), na Fundação Gulbenkian; 
Susana (Carlos) de A. Keil, e A Floresta (Professor 
de Música) de E. Carrapatoso, no Teatro São Luiz;  
A Vingança da Cigana (Pierre) de Leal Moreira, 
e Raphael, reviens! (Raphael) de B. Cavanna, na 
Fundação Gulbenkian; Francesca da Rimini (Dante 
Alighieri) de Rachmaninov, e Salome (4.º Judeu) 
de R. Strauss, no TNSC; Bataclan (Kekikako) 
de Offenbach, Jerusalém (Hinnerck) de Vasco 
Mendonça e Paint Me (Lee) de Luis Tinoco,
na Culturgest; Porgy and Bess (Sporting Life)
no Centro Cultural de Belém.
Como solista, colaborou com as principais 
orquestras portuguesas e cantou, em estreia 
absoluta, O meu Poemário Infantil, de E. Carrapatoso 
(concerto com transmissão direta para a União 
Europeia de Rádios), e a Oratória Popular, de Nuno 
Côrte-Real. Apresentou-se em recital, no Teatro 
São Luiz, com o pianista Nuno Vieira de Almeida, 
e em concerto, no TNSC, com João Paulo Santos. 
Participou  no concerto final da 1.ª edição do 
Festival ao Largo, sob a direção do maestro David 
Levi. João Rodrigues estudou canto na Escola de 
Música do Conservatório Nacional com Filomena 
Amaro e na Escola Superior de Música de Lisboa 
com Luís Madureira, Helena Pina Manique
e Elsa Saque. Realizou o seu aperfeiçoamento
com João Lourenço.

João
Rodrigues
Tenor

André Henriques nasceu em Lisboa. Concluiu 
o curso de canto da Escola de Música do 
Conservatório Nacional, na classe de António 
Wagner Diniz. Enquanto bolseiro da Fundação 
Gulbenkian, estudou com Donald Maxwell 
no Royal Welsh College of Music and Drama, 
em Cardiff. No domínio da ópera, interpretou 
Guglielmo (Così fan tutte), Masetto e Comendador 
(Don Giovanni) e Figaro (A bodas de Figaro), com a 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, sob a direção 
de Pedro Amaral. Cantou ainda Um Cristão, 
em Poliuto, na sua estreia no Teatro Nacional 
de São Carlos (TNSC), Brundibar (Brundibar, 
no Tivoli BBVA e no TNSC), Mufti (Le Bourgeois 
gentilhome, no Salão Nobre da Escola de Música 
do Conservatório Nacional), Sargeant (The Pirates 
of Penzance de A. Sullivan). No âmbito do projeto 
enoa, com Claudio Desderi e Yin Chen Lin, foi 
Filiberto, em Il signor Bruschino de Rossini,
e o protagonista em Gianni Schicchi, de Puccini,
na Fundação Gulbenkian. Interpretou ainda
o Gran Sacerdote di Bello (Nabucco), Fiorello
(O barbeiro de Sevilha) e Peter (Hänsel und Gretel).
Em concerto, cantou as partes de baixo-barítono 
das Liebeslieder Waltzes, de Brahms, no Festival
de Música de Sintra, com João Paulo Santos e 
Olga Prats, o Magnificat de C. P. E. Bach, Jephte
de Carissimi, Te Deum de Charpentier, excertos
de Manfred de Schumann, o Messias de Händel,
a Paixão segundo São João de J. S. Bach, a Missa de 
J. D. Bomtempo e a 9.ª Sinfonia de Beethoven. 
Mais recentemente cantou o Stabat Mater de 
Szymanowski, sob a direção de David Jones,
no St. David’s Hall, e o Stabat Mater de Rossini, 
com o maestro Jeffrey Stewart.
 

André
Henriques
Barítono
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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
e gravou com o Ensemble Mediterrain o 
CD Música Contemporânea Portuguesa. 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.

João Terleira iniciou os seus estudos musicais 
na Academia de Música de Viana do Castelo. 
É licenciado em Canto pela Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo (ESMAE) do Porto, 
sob a orientação de Rui Taveira. Apresenta-se 
regularmente em Portugal e no estrangeiro, 
abrangendo repertório que inclui recitais de 
canto, canção sinfónica e oratória. No domínio 
da ópera, cantou papéis principais em Dido e 
Eneias de Purcell, Così fan tutte, A flauta mágica 
e Don Giovanni de Mozart, Rita de Donizetti, 
Frühlings Erwachen de B. Mernier, e Il viaggio
a Reims, de Rossini, além de ter participado na 
estreia de Mumadona, de C. Azevedo, produção 
exclusiva de Guimarães – Capital Europeia 
da Cultura 2012. João Terleira participou em 
gravações para a RTP – Antena 2, em 2008 e 2013, 
e gravou para o Euroclassical Online Festival, tendo 
interpretado o ciclo Winter Words de Benjamin 
Britten. Recebeu o 4.º prémio no 4.º Concurso 
Nacional de Canto Lírico da Fundação Rotária 
Portuguesa. É bolseiro da Fundação para a 
Ciência e Tecnologia no projeto “Tecnologia de 
Apoio em Tempo-Real ao Canto”. João Terleira 
terminou o Mestrado em Interpretação Artística, 
na ESMAE, com a dissertação “Tecnologia de 
Apoio em Tempo-Real ao Canto – Relação entre 
parâmetros percetivos da voz cantada com 
fenómenos acústicos objetivos”, sob a orientação 
de Rui Taveira e Sofia Lourenço. Entre 2013 
e 2015, foi membro do estúdio da Ópera da 
Flandres, sediado em Gent, na Bélgica.

Pedro
Ribeiro

João
Terleira

OboéTenor

Descendente de uma família de músicos, Maria 
Balbi nasceu em Lima, no Perú. 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 como o Amsterdam Chamber Music 
Emsemble, o Moscow Piano Quartet e com 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.
 

Maria
Balbi
Violino

Ricardo Ramos iniciou a sua formação musical 
na Escola ARTAVE em 1997. Prosseguiu os 
seus estudos na Escola Superior de Música 
e Artes do Espetáculo do Porto, na classe 
de Hugues Kesteman. Estudou também na 
Musikhochschule Lübeck, na Alemanha, 
com Pierre Martens. Foi membro de várias 
orquestras juvenis e profissionais: Orquestra 
Portuguesa das Escolas de Música, Gustav 
Mahler Jugendorchester, Orquestra Juvenil 
da União Europeia, Bamberger Symphoniker, 
Philharmonisches Orchester der Hansestadt 
Lübeck, Orquestra Nacional do Porto, REMIX 
Orquestra, Orquestra das Beiras e Orquestra 
do Norte. Tocou sob a direção de importantes 
maestros como Hebert Blomstedt, Esa-Pekka 
Salonen, Kirill Petrenko, Michael Boder, 
Lawrence Foster, Michel Corboz, Ton Koopman 
ou Bertrand de Billy, entre outros. Como solista, 
colaborou com a Philharmonisches Orchester 
Kiel, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra da 
Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo 
e a Norddeutsche Sinfonieta.
Foi laureado no Concurso do Estoril (2011) no 
Prémio Jovens Músicos da RDP (2003 e 2008), 
no Concurso Helena Sá e Costa (2005), no 
Poussehl Wettbewerb (2008) e no Concurso do 
Rotary Club do Porto (2007). Um prémio da Solti 
Foundation permitiu-lhe participar em vários 
eventos organizados por esta fundação em 
Inglaterra. Ricardo Ramos é professor de Fagote 
no Curso de Licenciatura em Música do Instituto 
Piaget / ISEIT, em Almada. Desde 2009, é chefe do 
naipe de fagotes da Orquestra Gulbenkian.
 

Ricardo
Ramos
Fagote
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Natural da Arménia, Samuel Barsegian começou 
a estudar violino aos seis anos de idade na 
Escola Especial de Música Tchaikovsky, mas 
aos quinze anos decidiu mudar para a viola 
de arco. Diplomou-se em 1989, tendo em 
seguida prosseguido o seu aperfeiçoamento 
no Conservatório Nacional de Yerevan, com 
Albert Brutian. Entre 1989 e 1991, foi solista 
da Orquestra Sinfónica da Rádio da Arménia e 
recebeu o Grande Prémio no Concurso Nacional 
da Arménia. Entre 1991 e 1995, estudou na Escola 
Superior de Música de Friburgo, na Alemanha, 
com Kim Kashkashian. Ao longo desse período, 
tocou sob a direcção de maestros como Georg 
Solti, Valery Gergiev, Semyon Bychkov e 
Daniel Barenboim e atuou como solista 
com a Filarmónica da Arménia no Festival 
de Schleswig-Holstein. Prosseguiu os seus 
estudos na Juilliard School, nos Estados Unidos 
da América, e concluiu uma pós-graduação 
na Escola Superior de Música de Karlsruhe. 
Posteriormente, desenvolveu a sua carreira 
artística com o professor Rudolf Barshai. Samuel 
Barsegian participou em vários workshops com 
maestros como Bertrand de Billy, Simone Young, 
Gilbert Varga, David Zinman e Lawrence Foster. 
É o fundador e maestro da Lisbon Chamber 
Orchestra e tem dirigido várias orquestras na 
Europa. Em 2013 dirigiu pela primeira vez a 
Orquestra Gulbenkian, na qual é 1.º Solista do 
naipe das violas.

Samuel
Barsegian
Viola

Marco Pereira estudou violoncelo na Escola 
Profissional de Música de Viana do Castelo e 
na Academia Nacional Superior de Orquestra, 
em Lisboa, com Paulo Gaio Lima. Frequentou 
posteriormente a Escuela Superior de Música 
Reina Sofía, em Madrid, onde foi aluno de 
Natalia Shakovskaya. Durante este percurso 
teve a oportunidade de trabalhar com outros 
grandes mestres do violoncelo como Natalia 
Gutman, Gary Hoffman, Phillipe Muller, ou 
Ivan Monighetti. O quarteto de cordas esteve 
sempre presente na sua carreira, atingindo o 
seu auge com a fundação do Quarteto de Cordas 
de Matosinhos. Este quarteto foi selecionado 
como ECHO Rising Stars 2015. Em 2003, Marco 
Pereira venceu o concurso da Juventude Musical 
Portuguesa, nas categorias de Música de 
Câmara e Violoncelo – nível superior, e recebeu 
o prémio Maestro Silva Pereira do Prémio 
Jovens Músicos. A nível internacional, foi-lhe 
atribuído um 1.º prémio no concurso Liezen 
International Wettbewerb für Violoncello, na 
Áustria. Recebeu também o 1.º premio no VI 
Certamen de Música de Cámara del Sardinero, 
em Santander, em 2006. Marco Pereira é 1.º 
Solista no naipe de violoncelos da Orquestra 
Gulbenkian. Apresenta-se regularmente 
como solista de concerto, tendo colaborado 
com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, a 
Joensuu Orchestra (Finlândia) e a Orquestra do 
Atlantic Music Festival (E.U.A.), entre outras. 
Foi professor de violoncelo na Universidade 
de Aveiro e na Universidade do Minho. Desde 
2011, é D’Addario Bowed Artist e Faculty Artist do 
Atlantic Music Festival – Watterville (E.U.A.).

Marco
Pereira
Violoncelo
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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. 
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, FNACMusic 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.

Coro Gulbenkian
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Michel Corboz  Maestro Titular
Jorge Matta  Maestro Adjunto
Paulo Lourenço  Maestro Assistente

sopranos
Ariana Russo
Filipa Passos
Inês Lopes
Maria José Conceição
Mariana Moldão
Marisa Figueira
Mónica Santos
Rosa Caldeira
Rute Dutra
Sandra Carvalho
Sara Afonso
Susana Duarte
Verónica Silva

contraltos
Elsa Gomes
Fátima Nunes
Joana Esteves
Joana Nascimento
Lucinda Gerhardt
Manon Marques
Marta Queirós
Michelle Rollin
Patrícia Mendes
Rita Tavares

Coro Gulbenkian

tenores
Aníbal Coutinho
António Gonçalves
Artur Afonso
Diogo Pombo
Frederico Projecto
João Afonso
João Barros
João Branco
Manuel Gamito
Miguel Silva
Sérgio Fontão

baixos
Afonso Moreira
Filipe Leal
João Luís Ferreira
José Bruto da Costa
Mário Almeida
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras
Sérgio Silva
Tiago Batista

coordenação
Mariana Portas

produção
Fátima Pinho
Luís Salgueiro
Joaquina Santos
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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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Susanna Mälkki  Maestrina Convidada Principal
Joana Carneiro  Maestrina Convidada
Pedro Neves  Maestro Convidado
Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

primeiros violinos
Birgit Kolar Concertino Principal *

Josefine Dalsgaard 1º Concertino 
Auxiliar *

Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Manuel Abecasis *

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

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

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

Orquestra Gulbenkian

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Manuel Rêgo 1º Solista
Maja Plüdemann 2º Solista
Marine Triolet

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

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

Corne inglês

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

Clarinete baixo

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
José Coronado 2º Solista

  Contrafagote

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

trompetes
Stephen Mason 1º Solista
David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista

cravo
Miguel Jalôto 1º Solista *

* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
Leonor Azêdo
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

design gráfico
AH–HA

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.

tiragem
700 exemplares

preço
2€

Lisboa, Fevereiro 2017

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.



GULBENKIAN.PT

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN


