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Duração total prevista: c. 1h 15 min.
Concerto sem intervalo

Este concerto é gravado pela RTP — Antena 2.

Suites para Violoncelo 
Parte I

Antonio Meneses Violoncelo

9 OUTUBRO 
SEGUNDA
21:00 — Grande Auditório

Johann Sebastian Bach
Suite n.º 1, em Sol maior, BWV 1007

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I – Menuet II – Menuet I
Gigue

Suite n.º 3, em Dó maior, BWV 1009

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I – Bourrée II – Bourrée I
Gigue

Johann Sebastian Bach
Suite n.º 5, em Dó menor, BWV 1011

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I – Gavotte II – Gavotte I
Gigue
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Suites para Violoncelo 
Parte II

Antonio Meneses Violoncelo

10 OUTUBRO 
TERÇA
21:00 — Grande Auditório

Johann Sebastian Bach
Suite n.º 2, em Ré menor, BWV 1008

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I – Menuet II – Menuet I
Gigue

Suite n.º 4, em Mi bemol maior, BWV 1010

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Bourrée I – Bourrée II – Bourrée I
Gigue

intervalo

Johann Sebastian Bach
Suite n.º 6, em Ré maior, BWV 1012

Prélude
Allemande
Courante
Sarabande
Gavotte I – Gavotte II – Gavotte I
Gigue

Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Intervalo de 20 min.

Este concerto é gravado pela RTP — Antena 2.
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10 OUTUBRO 
TERÇA
21:00 — Grande Auditório

Apesar da inexistência atual do manuscrito 
autógrafo das seis Suites para Violoncelo solo, é 
provável que a sua composição date do período 
em que J. S. Bach exerceu funções como mestre 
de capela na corte do príncipe Leopold de 
Anhalt-Cöthen, entre os anos de 1717 e 1723. 
Grande entusiasta de música e um competente 
instrumentista de cravo, violino e viola da 
gamba, Leopold possuía um vasto conhecimento 
das várias correntes estilísticas da música 
europeia da época. Ambicionando possuir 
na sua corte uma capela de elevado gabarito 
artístico, contratara um conjunto de dezoito 
destacados instrumentistas, entre os quais se 
contavam o gambista Carl Friedrich Abel e o 
violoncelista Christian Bernhard Linike. Terão 
sido, possivelmente, estes dois extraordinários 
músicos os destinatários e primeiros intérpretes 
das Suites para Violoncelo solo. Um outro aspeto 
que importa realçar é o de que na corte calvinista 
de Cöthen as oportunidades para apresentação 
de música religiosa eram escassas, acrescendo 
a este facto a inexistência naquela cidade de 
um órgão adequado ao serviço litúrgico e em 
boas condições de desempenho. Perante tais 
circunstâncias, a produção de música religiosa 
decaiu bastante, comparativamente com outros 

períodos de atividade de Bach, aumentando 
porém consideravelmente a composição de 
música instrumental.
Enquanto as composições para violino solo 
eram relativamente comuns na época, o mesmo 
não se aplicava ao violoncelo, instrumento 
que tinha poucos adeptos na Alemanha, 
onde a sua implantação foi mais tardia que 
noutros países. No entanto o violoncelo, em 
parte graças ao seu timbre mais exuberante, 
começara gradualmente a destronar a viola 
da gamba. A Itália foi o primeiro país a adotar 
efetivamente o violoncelo não apenas num 
papel subordinado de contínuo, mas também 
como instrumento solista, sendo italianas as 
primeiras composições para violoncelo solo, dos 
bolonheses Giovanni Battista Antonii (1636-
96) e Domenico Gabrielli (1659-90), obras que 
antecedem as Suites de Bach. Contudo, é apenas 
com estas últimas composições que o violoncelo 
atinge o verdadeiro esplendor enquanto 
instrumento solista, em função do seu perfil 
virtuoso, da exploração dos variados recursos 
técnicos e tímbricos, mas também pela riqueza 
da escrita polifónica e harmónica – apenas 
subliminarmente implícitas num instrumento 
que é essencialmente monódico.

Johann Sebastian Bach
Eisenach, 21 de março de 1685
Leipzig, 28 de julho de 1750
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Suites para Violoncelo solo, BWV 
1007-1012
composição: c. 1720
1.ª edição: Paris, Janet et Cotelle, c. 1824



Cada uma das seis Suites para Violoncelo solo de 
Bach contém seis andamentos, nos quais, para 
além das tradicionais danças estilizadas que 
constituem o núcleo essencial da suite barroca 
– a Allemande de raiz germânica, a duplamente 
italiana e francesa Courante, a espanhola 
Sarabande e a Gigue inglesa – são interpoladas, 
entre a Sarabande e a Gigue, outras danças de 
caráter galante, como sejam o Minueto, a Bourré ou 
a Gavotte. Em todas as suites as referidas danças 
são antecedidas por um Prelúdio.

Suite n.º 1 – A mais jovial das suites, cujo 
andamento inicial evoca o Prelúdio I do Cravo 
bem Temperado (Livro I), com os seus acordes 
arpejados, no seio dos quais emerge uma 
majestosa melodia. À semelhança das suites 
seguintes, alterna danças rápidas (Courante, 
Menuet e Gigue) com danças lentas (Allemande 
e Sarabande), sendo esta última a que mais 
evidentemente apresenta uma abordagem 
vincadamente harmónica.

Suite n.º 2 – Profundamente melancólica, 
temperamento aliás comummente associado 
na obra de Bach à tonalidade de Ré menor. 
Frontalmente contrariando a definição de 
Mattheson, que associa ao minuete uma 
“moderada alegria”, ambos os minuetes desta 
suite possuem antes um caráter elegíaco e 
nostálgico, sendo neste sentido similares ao 
Menuet II da Suite n.º 1. O Passus Duriusculus, 
figura retórica descrita por Johann Gottfried 
Walther como uma “representação musical de 
dor” – um movimento descendente no baixo, 
em divisão ternária, muito comum nas obras 
barrocas – é aqui utilizado de forma muito efetiva.

Suite n.º 3 – O Prelúdio inicial desenvolve-se a 
partir de uma escala descendente que termina na 
nota mais grave do instrumento, evidenciando a 
tonalidade principal de Dó maior. A partir desta 
breve célula melódica, a peça progride num 
crescendo emocional e virtuosista que culmina 
numa nota pedal da dominante, sobre a qual se 
sobrepõe uma sequência de acordes harpejados. 
Contrastando fortemente com as danças rápidas, 
densamente polifónicas, a Sarabande, carregada 

de uma forte expressão emotiva, assume o papel 
de cerne espiritual da obra, tal como se verifica 
nas restantes suites.

Suite n.º 4 – Paralelamente à sexta suite, é 
uma das mais árduas do ponto de vista técnico, 
especialmente a fogosa Gigue final, cujo rápido 
motto perpetuo evoca não tanto a dança inglesa 
(Jig), mas antes a agitada Tarantella italiana. 
Destacam-se igualmente o solene Prelúdio inicial, 
a singela Bourré II ou a contemplativa Sarabande.

Suite n.º 5 – Esta é a única suite que utiliza 
scordatura, processo muito usual no período 
de Bach – consistindo na utilização de uma 
afinação alternativa para o instrumento, sendo 
neste caso específico a corda lá do violoncelo 
que é afinada em sol, otimizando desta forma a 
execução do acorde de Dó menor. É também a 
única cujo Prelúdio inicial está escrito ao estilo 
de ouverture francesa, com os seus característicos 
ritmos pontuados. Após uma introdução grave 
e enfática, de caráter recitativo, sucede-se uma 
enérgica fuga que constitui a segunda secção deste 
andamento. De estilo francês, é igualmente a 
Gigue final, cujo pungente dramatismo apenas 
encontra paralelo na dança homónima da Suite n.º 2.  

Suite nº 6 – Foi originalmente escrita para um 
instrumento que difere do violoncelo atual. Por 
razões óbvias, é porém comum interpretar-se 
esta suite num instrumento moderno, o que 
naturalmente acentua as dificuldades técnicas 
desta obra. No manuscrito consta a indicação de 
“um instrumento com cinco cordas”. Sabe-se que 
na época de Bach existiram vários instrumentos 
aparentados ao violoncelo e que possuíam cinco 
cordas em lugar das atuais quatro. Provavelmente 
Bach terá tido em mente uma viola pomposa, 
uma violla da spalla, ou até mesmo um violoncelo 
piccollo, o mesmo instrumento que utilizou 
em várias das suas cantatas. Nas Gavotte (I e II), 
originalmente uma dança popular francesa, Bach 
pretendeu simular a sonoridade rude da gaita-
de-foles, através da utilização de um insistente 
bordão.

notas de luís raimundo
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Antonio Meneses nasceu em 1957 em Recife, 
no Brasil, no seio de uma família de músicos. 
Começou a estudar violoncelo aos dez anos de 
idade e aos dezasseis conheceu o italiano Antonio 
Janigro, famoso violoncelista de quem foi aluno 
em Düsseldorf e Estugarda. Em 1977 venceu o 
Concurso Internacional ARD, em Munique, e em 
1982 recebeu o 1.° Prémio e a Medalha de Ouro no 
Concurso Tchaikovsky, em Moscovo.
Antonio Meneses apresenta-se com as mais 
prestigiadas orquestras mundiais nos principais 
palcos da Europa, das Américas e da Ásia, em 
colaboração com maestros de renome como 
C. Abbado, G. Albrecht, H. Blomstedt, S. Bychkov, 
R. Chailly, A. Davis, C. Dutoit, D. Gatti, N. Järvi, 
M. Jansons, R. Muti, E. Oue, A. Previn, 
K. Sanderling, Y. Temirkanov, ou C. Thielemann.
Dedicado músico de câmara, foi membro do 
lendário Beaux Arts Trio durante dez anos 
(1998-2008). Realizou também digressões com 
o Quarteto Vermeer e apresentou-se em recitais 
com os pianistas Menahem Pressler e Maria 
João Pires. Ao longo das últimas duas décadas, 
tem-se apresentado com regularidade no palco 
do Grande Auditório Gulbenkian, como solista 

Antonio 
Meneses

de concerto e também em recital, nomeadamente 
enquanto membro do Beaux Arts Trio. Em 
novembro de 2016, na sequência de três concertos 
na Fundação Gulbenkian, realizou uma muito 
aclamada digressão ao Brasil (São Paulo e Rio de 
Janeiro) com a Orquestra Gulbenkian e o maestro 
Lawrence Foster.
Antonio Meneses realizou duas gravações com 
Herbert von Karajan e a Orquestra Filarmónica 
de Berlim – Duplo Concerto, para Violino 
e Violoncelo, de Brahms, com Anne Sophie 
Mutter, e Don Quixote de R. Strauss. Entre as suas 
gravações, destacam-se ainda as integrais das 
obras para violoncelo de H. Villa-Lobos, David 
Popper e C. P. E Bach, as Suites para Violoncelo 
solo de J. S. Bach, uma integral das peças para 
violoncelo e piano de Schubert e Schumann, com 
Gérard Wyss, ou o CD dedicado aos Concertos 
para Violoncelo de E. Elgar e H. Gál, com a Royal 
Northern Sinfonia e Claudio Cruz, que foi 
nomeado para um Grammy. 
Para além da agenda de concertos, Antonio 
Meneses é professor no Conservatório de Berna e 
orienta cursos de aperfeiçoamento na Europa, nas 
Américas e no Japão.

Violoncelo



GULBENKIAN.PT
mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

Música Síria 
para Canto e Ud
Waed Bouhassoun

11 Outubro — Panteão Nacional

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza



GULBENKIAN.PT
mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

Stimmung 
de Stockhausen
Solistas do Coro Gulbenkian 

12 Outubro — Panteão Nacional

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza



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.
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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
400 exemplares

preço
2€

Lisboa, Outubro 2017
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