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Duração total prevista: c. 1h 45min.
Intervalo de 20 min.

Grandes Intérpretes 4 ABRIL 
QUARTA
21:00 — Grande Auditório

Giuseppe Verdi
Nabucco: Abertura

Arrigo Boito
Mefistófeles: “Son lo spirito che nega sempre”

Giuseppe Verdi
Falstaff: “Ehi! paggio!”
Nabucco: “Va, pensiero”

Richard Wagner
Tannhäuser: Coro dos Velhos Peregrinos
A Valquíria: Música do Fogo Mágico e 
     Despedida de Wotan
 
intervalo

 

Modest Mussorgsky
Boris Godunov: Morte de Boris

Giuseppe Verdi
La Traviata: Abertura
Il Trovatore: Coro dos Ciganos

Marta Keen
Homeward Bound

Richard Rogers / Oscar Hammerstein II
South Pacific: Abertura / “Some Enchanted     
     Evening”

Jerry Bock
Um Violino no Telhado: “If I were a rich man”

Coro e Orquestra Gulbenkian  

Gareth Jones Maestro

Bryn Terfel Baixo-Barítono
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No panorama operático italiano do século 
XIX a figura mais relevante da ópera séria 
foi sem dúvida o “camponês de Roncole”, 
Giuseppe Verdi (1813-1901). Após alguns 
anos de experiência como maestro principal 
em Busseto, na região de Parma, estreou a sua 
primeira ópera, Oberto, Conte di San Bonifacio, 
no Scala de Milão, em 1839. A obra despertou a 
atenção do prestigiado empresário Bartolomeo 
Merelli (1794-1879) que lhe encomendou mais 
três óperas. Após o fracasso de Un giorno di 
regno (1840) e de várias tragédias pessoais, 
Verdi ponderava abandonar a composição 
quando Merelli insistiu, apresentando-lhe um 
libreto de Temistocle Solera (1815-1878) sobre 
a história do rei da Babilónia, Nabucodonosor. 
Verdi conta que ao entrar em casa lançou “quase 
violentamente” o manuscrito sobre a mesa, 
que ficou aberto nos versos “Va, pensiero, sull’ali 
dorate”. O texto causou-lhe “um arrepio” que 
o levou a pensar obsessivamente no libreto e 
a dedicar-se à composição daquele que seria 
o seu primeiro grande sucesso. Já os versos 
musicados viriam a ser símbolo do desejo de 
liberdade individual e coletiva. Nabucco (1842) 
evoca o período de escravidão dos hebreus 
na Babilónia no século VI a. C. O exílio deste 
povo é o aspeto central do drama e o coro “Va, 
pensiero” é a peça central da ópera. A música de 
Verdi, descomplicada, com crescendos súbitos 
e ritmo singular, cola-se perfeitamente às 
palavras ,tornando mais emotivo o conteúdo do 
texto. Esta “grande ária cantada por sopranos, 
contraltos, tenores e baixos”, como a classificou 
Rossini, tornou-se numa bandeira contra a 
opressão e a tirania, com a qual o povo italiano, 
na época sob o domínio dos Habsburgo e a lutar 
pela unificação e independência, se identificou. 

Enquanto tema musical essencial na ópera, a 
melodia de “Va, pensiero” é também incluída na 
Abertura. Após uma longa introdução com um 
tema coral nos metais, a melodia é apresentada 
numa versão em 3/8 pelas madeiras.
Numa prática recorrente da época, também a 
Abertura de La Traviata (1853), obra-prima da 
trilogia do primeiro amadurecimento de Verdi, 
oferece imagens sonoras do destino trágico 
de Violetta. Os coros são essenciais na obra de 
Verdi. Embora sem o simbolismo e o lirismo 
do Coro dos Escravos Hebreus, mas também 
representativo da alcunha de “Papà dei cori” (pai 
dos coros) criada pelo público para demonstrar 
a importância que o compositor lhes dava, é o 
coro “Chi del gitano i giorni abbella” de Il Trovatore 
(1853), onde não falta a bigorna que ilustra o 
trabalho dos ciganos.
Num registo diferente surge, no final da sua 
carreira, Falstaff (1893), ópera cómica baseada 
nas peças de William Shakespeare As alegres 
comadres de Windsor e Henry IV. Na ária “Ehi! 
paggio!”, o velho e gordo John Falstaff, que tenta 
seduzir duas mulheres casadas com o intuito 
de chegar às fortunas dos maridos, instrui o 
seu pajem Robin a levar duas cartas de amor 
(exatamente iguais) às senhoras.

Falstaff resulta da feliz colaboração entre Verdi 
e Arrigo Boito (1842-1918), uma das mais bem 
conseguidas da história da ópera. Arrigo Boito, 
poeta, crítico e romancista, além de fornecer 
vários libretos também se aventurou como 
compositor, deixando concluída uma única 
ópera, Mefistofele (1868). Baseada em cenas e 
episódios dos dois volumes de Fausto de Goethe, 
conseguiu talvez mais do que Berlioz ou Gounod 
resumir a essência da obra literária de Goethe 

Árias e Coros de Ópera



e traduzi-la musicalmente, embora a partitura 
nem sempre seja digna da ambição filosófica 
de Boito. Muito crítico de um conformismo 
instalado na ópera italiana e admirador de 
Wagner, Boito tentou, com Mefistofele, inovar. 
A estreia, na conservadora cidade de Milão, 
foi um fiasco, devido essencialmente a uma 
longa duração, a um elenco mal escolhido e ao 
conteúdo marcadamente ideológico de alguns 
episódios. Após uma revisão, foi apresentada 
sete anos depois em Bolonha, desta vez com 
sucesso. Na conhecida ária do assobio, “Son lo 
spirito che nega sempre”, Mefistófeles revela a 
Fausto a sua verdadeira natureza.

Richard Wagner (1813-1883) escreveu o texto 
de Tannhäuser no verão de 1842, nas montanhas 
da Boémia, baseado em lendas medievais. A 
partitura ficou concluída em 1845 e estreou 
em Dresden nesse mesmo ano com alguma 
incompreensão por parte do público, em grande 
medida devido às dificuldades vocais do tenor 
protagonista. O ponto de partida da ópera é a 
dicotomia entre corpo e espírito, entre sagrado e 
profano, e a redenção através do amor, um tema 
autobiográfico e recorrente nos grandes dramas 

musicais de Wagner. A partitura foi várias vezes 
revista e coexistem hoje em dia duas versões, 
a de Dresden (estreia) e a de Paris (1861). Um 
dos momentos mais conhecidos desta grosse 
romantische Oper (grande ópera romântica) é o 
Coro dos Peregrinos do III Ato, que representa a 
jornada penitencial dos peregrinos em direção 
a Roma com o intuito de obterem absolvição. 
Cantam louvores à misericórdia do Senhor e 
exaltam a paz obtida pela remissão dos pecados. 
Após um cromatismo torturado, quase a 
cappella, chega a um exultante clímax com um 
grandioso movimento das cordas, após o qual 
regressa novamente à distância.
Quando Wagner concluiu Tannhaüser, 
já começava a desenvolver o conceito de 
Gesamtkunstwerk (obra de arte total) que 
viria a concretizar nas suas obras seguintes, 
particularmente na tetralogia O Anel do 
Nibelungo. Este complexo festival cénico, em 
um prólogo e três jornadas, explora o tema da 
influência corrupta do poder sobre o espírito 
humano. No segundo episódio, A Valquíria, 
um dos momentos mais emblemáticos e 
representativos de colorido orquestral de 
Wagner é a cena da Música do Fogo Mágico e da 
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Despedida de Wotan, rei dos deuses, que através 
de um anel de fogo deixa a sua filha Brünnhilde 
num sono profundo.

Modest Mussorgsky (1839-1881) escreveu 
a primeira versão da sua obra-prima Boris 
Goudunov entre 1868 e 1869, enquanto 
trabalhava como funcionário público. Baseou-se 
no drama homónimo de Aleksander Pushkin e 
na História do Estado Russo de Nikolay Karamiz. 
O libreto, escrito pelo próprio, não reuniu 
consenso nos teatros imperiais, em grande 
parte pela ausência de um papel feminino de 
relevo. Após uma receção pública entusiasta, 
mas uma crítica reservada, a ópera foi alvo 
de cortes, recomposição, reorquestração e 
transposição de cenas. Depois da morte de 
Mussorgsky, Rimsky-Korsakov aceitou “corrigir” 
alegadas fragilidades técnicas da partitura 
original e torná-la mais acessível às audiências. 
O tema central do drama é Boris o pecador, e 
as imagens musicais procuram retratar essa 
culpa e remorso. O momento mais emblemático 
é a morte do protagonista, longa cena final na 
versão de 1869. Boris pede perdão numa oração 
e, para terminar, duas linhas melódicas em 
movimentos contrários formam como que uma 
cortina musical que lentamente se fecha sobre 
o corpo de Boris. O coro acentua o tom grave e 
solene do momento.

A ideia de um chamamento para o caminho 
de regresso a casa, com sentido mais literal 
ou simbólico, foi inspiração para muitos 
compositores ao longo da história da música, 

erudita e não só. Marta Keen Thompson (n. 1953), 
que compõe e publica canções e peças corais, 
sobretudo de âmbito pedagógico, escreveu a 
letra e música de Homeward Bound (“De regresso 
a casa”). Com uma melodia simples que 
fica no ouvido, tem sido objeto de inúmeras 
interpretações e arranjos. Segundo a autora, 
a canção é sobre “encontrar o verdadeiro 
chamamento na vida; saber que aqueles que nos 
amam confiam que vamos regressar”.

A dupla Richard Rodgers (1902-1979) e Oscar 
Hammerstein II (1895-1960) representa um 
ponto de viragem no teatro musical norte-
americano. Com textos otimistas e música 
exuberante, começaram a focar temas e 
problemáticas da vida real. South Pacific estreou 
em 1949, esteve cinco anos em cena e trata a 
vida numa ilha do sul do Pacífico no pós-guerra. 
“Some enchanted evening” foi um dos seus 
maiores sucessos. Ainda no domínio do teatro 
musical, uma das canções mais populares de 
sempre é “If I were a rich man” (The Fiddler 
on the Roof , 1964). Da autoria de Joseph Stein 
e música de Jerry Bock (1928-2010) conta 
a história da vida difícil numa aldeia judia 
russa. O personagem principal, o leiteiro 
Tevye, apresenta-se numa canção em quatro 
estrofes inspirada no canto popular hassídico, 
imaginando como seria a sua vida e os confortos 
materiais que teria se fosse rico. A frase repetida 
com sílabas inventadas que procuram imitar a 
sonoridade do canto hassídico e uma maneira 
de cantar algo rude, livre, não reprimida, fez da 
canção e do personagem um sucesso.

susana duarte



br
yn

 t
er

fe
l 

©
 m

ei
 l

ew
is

Bryn
Terfel
Baixo-Barítono

Ao longo de uma brilhante carreira profissional, 
o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel 
apresentou-se nos mais prestigiados palcos de 
concerto e teatros de ópera a nível mundial, 
incluindo Royal Opera House - Covent Garden, 
Metropolitan Opera de Nova Ioque, Ópera 
Nacional de Paris, Teatro alla Scala de Milão, ou 
Ópera de Zurique. Destacou-se notavelmente 
nos papéis de Falstaff, Dulcamara, Wotan e O 
Holandês e, mais recentemente, enriqueceu o 
seu repertório com os papéis de Reb Tevye, Boris 
Godunov e Sweeney Todd.
Depois de receber o “Song Prize” no concurso 
1989 BBC Cardiff Singer of the World, estreou-se 
profissionalmente no domínio da ópera em 
1990, como Guglielmo, em Così fan tutte, com 
a Ópera Nacional do País de Gales. Em 2015 
comemorou o seu 50.º aniversário e os 25 anos 
de carreira profissional com um concerto de gala 
no Royal Albert Hall, para além da interpretação 
de Scarpia, no Wales Millennium Centre, em 
Cardiff, numa versão de concerto de Tosca. 
Outras atuações recentes incluem: Scarpia, 
em Paris e Berlim; Hans Sachs, numa nova 
produção de Kasper Holten de Os mestres cantores 
de Nuremberga, para a Royal Opera House; 

Dulcamara, em L’elisir d’amore, para a Ópera 
Estadual de Viena; Falstaff, na Ópera Nacional 
de Paris, e O Holandês, em O Navio Fantasma, 
na Ópera de Zurique. Outros destaques neste 
domínio incluem Wotan, na Royal Opera House 
e na Metropolitan Opera; a sua estreia no papel 
de Reb Tevye, em Um Violino no Telhado, para a 
Grange Park Opera; e a sua estreia no papel de 
Boris Godunov, na Royal Opera House.
Sir Bryn Terfel é igualmente reconhecido pela 
sua versatilidade em recital ou em concerto. 
Atuou na cerimónia de abertura do Wales 
Millennium Centre, na BBC Last Night of the 
Proms, bem como numa gala no Central Park de 
Nova Iorque. Durante nove anos dirigiu o seu 
próprio festival em Faenol, North Wales. Na 
presente temporada apresenta-se pela primeira 
vez no Grande Auditório Gulbenkian.
Sir Bryn Terfel foi galardoado com os prémios 
Grammy, Classical Brit e Gramophone. A sua 
discografia inclui óperas de Mozart,  Wagner 
e R. Strauss e mais de quinze álbuns a solo. 
Em 2017 foi-lhe atribuído no Reino Unido o 
título Knight Bachelor pelos serviços prestados 
à música.
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Como maestro da Ópera Nacional do País de 
Gales, entre 1990 e 2008, Gareth Jones dirigiu 
um extenso repertório de ópera italiana, 
francesa, checa, russa e alemã. Como maestro 
convidado, dirigiu nos Festivais de Bregenz 
e Brisbane, na Ópera de Vancouver, na Ópera 
Nacional Inglesa e na Ópera da Cidade do 
Cabo. É o fundador e atual Maestro Principal e 
Diretor Musical da Sinfonia Cymru, a principal 
orquestra de câmara do País de Gales. Em 
concerto, os seus compromissos no Reino Unido 
incluem atuações com a Hallé Orchestra, a 
Orquestra de Câmara Escocesa, a Filarmónica 
Real de Liverpool, a Royal Philharmonic 
Orchestra, a Philharmonia Orchestra, a 
Orquestra Nacional da BBC do País de Gales, a 
Ulster Orchestra, a Manchester Camerata e a 
English Chamber Orchestra.
Gareth Jones dirigiu Sir Bryn Terfel em mais 
de 70 concertos em todo o mundo, tendo 
trabalhado com o baixo-barítono em muitos 
projetos, incluindo o disco de ouro We’ll Keep a 
Welcome, galas de ópera nos Festivais de Faenol, 
Henley e Hampton, BBC Proms, um concerto 
de gala com a Orquestra da Ópera Nacional 
Húngara e uma digressão de concertos na 

Gareth 
Jones

Escandinávia com um programa Wagner. Para 
além de Sir Bryn Terfel, no Festival de Faenol, 
Gareth Jones trabalhou com outros cantores 
internacionais como Andrea Bocelli, Angela 
Gheorghiu, Rolando Villazon, Renée Fleming, 
Carlos Alvarez, Simon Keenlyside e Diana 
Damrau. Apresentações mais recentes incluem: 
o concerto de comemoração do 50.º aniversário 
de Sir Bryn Terfel, no Royal Albert Hall, com a 
Sinfonia Cymru; um concerto semi-encenado 
de Tosca, no Wales Millennium Centre, com a 
Orquestra e o Coro da Ópera Nacional do País de 
Gales; a final do 2016 Welsh Singers Competition, 
com a Orquestra Nacional da BBC do País de 
Gales; e um concerto de gala no 70th Llangollen 
International Musical Festival, com Sir Bryn 
Terfel e Joseph Calleja. Na temporada 2016/17, 
dirigiu uma produção de Kiss Me Kate na Ópera 
Nacional do País de Gales e uma produção da 
Ópera Nacional Inglesa de The Pirates of Penzance. 
Para além da sua estreia à frente da Orquestra 
Gulbenkian, os compromissos na presente 
temporada incluem a direção da ópera Un ballo 
in maschera, de Verdi, com Ópera Nacional do 
País de Gales.

Maestro



Fundado em 1964, o Coro Gulbenkian conta 
presentemente com uma formação sinfónica 
de cerca de cem cantores, podendo atuar 
também 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 das grandes 
obras do repertório clássico, romântico ou 
contemporâneo. Na música do século XX 
tem apresentado, frequentemente em estreia 
absoluta, inúmeras obras contemporâneas 
de compositores portugueses e estrangeiros. 
Tem sido igualmente convidado pelas 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, ou a 
Orquestra Juvenil Gustav Mahler. 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, Theodor 
Guschlbauer, ou Esa-Pekka Salonen, entre 
muitos outros.
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, Festival Internacional de 
Música de Macau, ou Festival d’Aix-en-Provence. 
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 Aria-Music, tendo 
ao longo dos anos registado um repertório 
diversificado, com particular incidência 
na música portuguesa dos séculos XVI a 
XX. Algumas destas gravações receberam 
prestigiados prémios internacionais. Desde 
1969, Michel Corboz é o Maestro Titular do Coro 
Gulbenkian. As funções de Maestro Adjunto são 
desempenhadas por Jorge Matta.
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Coro Gulbenkian

Michel Corboz  Maestro Titular
Jorge Matta  Maestro Adjunto

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Fátima Pinho
Joaquina Santos
Fábio Cachão

 sopranos
Ana Bela Covão 
Ana Caramelo
Ana Raquel Sousa
Ariana Russo
Beatriz Ventura
Cecília Rodrigues
Claire Santos
Cristina Ferreira
Filipa Passos 
Filomena Oliveira 
Inês Lopes
Joana Siqueira
Maria José Conceição
Marisa Figueira
Mónica Antunes
Mónica Santos
Natasa Sibalic
Rosa Caldeira
Rosário Azevedo
Sara Afonso
Susana Duarte
Tânia Viegas
Verónica Silva

contraltos
Ana Urbano
Beatriz Cebola
Catarina Saraiva
Fátima Nunes
Inês Martins
Inês Mazoni
Joana Esteves
Joana Nascimento
Liliana Silva
Mafalda Borges Coelho
Manon Marques
Maria Forjaz Serra
Marta Queirós
Marta Ribeiro
Michelle Rollin
Patrícia Mendes
Rita Tavares
Tânia Valente

tenores
Aníbal Coutinho
Diogo Pombo
Frederico Projecto
Gerson Coelho
Hugo Martins
Jaime Bacharel
João Pedro Afonso
João Branco

João Custódio
Jorge Leiria
Manuel Gamito
Miguel Silva
Nuno Fonseca
Pedro Miguel
Pedro Rodrigues
Rodrigo Carreto
Rui Aleixo
Rui Miranda
Sérgio Fontão

baixos
Afonso Moreira
Fernando Gomes
Filipe Leal
Hugo Wever
João Costa
João Luís Ferreira
José Bruto da Costa
Luís Pereira
Mário Almeida
Nuno Gonçalo Fonseca
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras
Rui Gonçalo
Tiago Batista
Tiago Navarro
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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. Ao 
longo de mais de cinquenta anos de atividade, a 
Orquestra Gulbenkian (denominação adotada 
desde 1971) foi sendo progressivamente 
alargada, contando hoje com um efetivo 
de sessenta instrumentistas que pode ser 
pontualmente expandido de acordo com as 
exigências de cada programa de concerto. Esta 
constituição permite à Orquestra Gulbenkian 
interpretar um amplo repertório que se estende 
do 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.
Em cada temporada, a Orquestra Gulbenkian 

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, nomeadamente maestros e solistas. 
Atua também com regularidade noutros palcos 
em diversas localidades do país, cumprindo 
desta forma uma significativa função 
descentralizadora. No plano internacional, por 
sua vez, a Orquestra Gulbenkian foi ampliando 
gradualmente a sua atividade, tendo até agora 
efetuado digressões na Europa, na Ásia, em 
África e nas 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. A partir da temporada 2018-2019, o 
maestro Lorenzo Viotti assumirá as funções 
de Maestro Titular da Orquestra Gulbenkian 
e o maestro Giancarlo Guerrero as funções de 
Maestro Convidado Principal.



Orquestra Gulbenkian

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
Leonor Azedo
Raquel Serra
Guilherme Baptista

14

primeiros violinos
Maaria Leino 
Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 
1.º Concertino Auxiliar
Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
João Castro *

Tomás Costa *

David Ascenção *

Flávia Marques *

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

Félix Duarte *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

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

Nuno Soares *

Chiara Antico *

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

Lara Arizanabarreta *

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

flautas
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista
Ana Filipa Lima 2º Solista *

Sofia Cosme 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
Raquel Saraiva 2º Solista

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

trompetes
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

Carlos Leite 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
André Melo 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
José Vitorino 2º Solista *

Renato Peneda 2º Solista *

Rodrigo Azevedo 2º Solista *

João Ramalho 2º Solista *

harpa
Erica Versace 1º Solista *

* Instrumentista Convidado
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O BPI obteve
o índice
de Satisfação
do Cliente
mais elevado,
de acordo
com o ECSI 
Portugal 2017.

Este estudo utiliza uma escala de satisfação de 1 a 10 e é realizado 
com recurso a 250 entrevistas telefónicas a Clientes de cada 
Banco/Marca estudado, com base numa amostra seleccionada 
de modo aleatório e extraída da população portuguesa.

Este prémio é da exclusiva responsabilidade 
da entidade que o atribuiu.

Este índice, baseado numa metodologia internacional comum, 
permite avaliar a qualidade dos bens e serviços disponíveis no 
mercado nacional, em vários sectores de actividade, com base 
em 8 dimensões: imagem, expectativas dos Clientes, qualidade 
apercebida, valor apercebido (relação preço/qualidade), satisfação, 
reclamações, confiança e lealdade. O ECSI Portugal é um estudo 
independente, desenvolvido anualmente pelo Instituto Português 
da Qualidade, pela Associação Portuguesa para a Qualidade 
e pela NOVA Information Management School da Universidade 
Nova de Lisboa.

O BPI é líder pelo 2º ano consecutivo na Satisfação dos Clientes, de acordo 
com o Índice Nacional de Satisfação do Cliente - ECSI Portugal 2017.

na Satisfação 
dos Clientes.No1

7,71BPI

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80<< <<

BANCO 5

BANCO 6

BANCO 7

BANCO 2

BANCO 3

BANCO 4



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
600 exemplares

preço
2€

Lisboa, Abril 2018
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