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Orquestra Gulbenkian
Anthony Gabriele
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ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
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mecenas
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Duração total prevista: c. 2h 5 min.
1.ª parte: 60 min / 2.ª parte: 45 min.
Intervalo de 20 min.

O Feiticeiro de Oz

Orquestra Gulbenkian
Anthony Gabriele Maestro 

8 DEZEMBRO
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

9 DEZEMBRO
SÁBADO
21:00 — Grande Auditório

Projeção do filme The Wizard of Oz,
com interpretação ao vivo da banda sonora de Herbert Stothart

título original: The Wizard of Oz (1939)
realização: Victor Fleming
produção: Mervyn Leroy
argumento: Noel Langley, Florence Ryerson e Edagr Allan Woolf,
baseado em The Wonderful Wizard of Oz de L. Frank Baum
banda sonora: Herbert Stothart
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Não haverá certamente outra canção vinda 
do grande ecrã que se tenha tornado tão 
omnipresente na cultura popular como Over 
the Rainbow, o tema a que Judy Garland dá voz 
no momento em que, no papel de Dorothy Gale, 
sonha evadir-se – nem que seja pela fantasia – 
da sua vida mundana numa quinta do Kansas. 
A canção viria a tornar-se no grande feito 
musical do compositor norte-americano Harold 
Arlen, a quem tinha sido confiada a tarefa 
de criar as canções que acompanhariam 
a partitura de Herbert Stothart para a adaptação 
cinematográfica do livro infantil escrito por 
L. Frank Baum – de uma série de 14 aventuras 
na Terra de Oz. Arlen havia de desesperar, 
aguardando que a inspiração lhe trouxesse 
uma balada tão estarrecedora que ameaçasse 
suspender o tempo. A ansiedade terminou 
quando, a caminho de uma sessão de cinema 
com a sua mulher, a famosa melodia lhe aterrou 
na imaginação em plena Sunset Boulevard. 
A própria Judy Garland resumiria na perfeição 
aquele que era o poder singular de uma melodia 
irresistível, aliada à letra de E. Y. Harburg, 
classificando a canção como “simbólica dos 
sonhos de todas as pessoas”.
Over the Rainbow manteve-se firme no imaginário 
popular, em grande parte porque se tornou 
num emblema de universalismo e pluralidade, 
estandarte de uma crença de que todos os sonhos 
são legítimos e passíveis de ser recompensados. 
Ao abrigar todos debaixo do seu encanto, foi 
também acarinhada por um público transversal 
e adulto, longe de ficar simplesmente trancada 
nas memórias felizes da infância. Em 2003, 

reconhecendo esse magnetismo extraordinário, 
o American Film Institute havia de escolher 
Over the Rainbow como a mais importante 
canção de sempre na História do Cinema. 
Mas o primeiro sinal de reconhecimento 
público chegara logo na cerimónia dos Óscares 
referente à produção cinematográfica de 1939. 
Over the Rainbow venceu o prémio para Melhor 
Canção Original, uma das duas estatuetas num 
ano em que, acredita-se, O Feiticeiro de Oz só não 
foi mais bem-sucedido na cerimónia porque 
competia com um dos maiores clássicos de 
sempre do cinema – E Tudo o Vento Levou. Mas 
venceu ainda na categoria de Melhor Banda 
Sonora (facto muitas vezes esquecido), assinada 
por Herbert Stothart. À frente de uma equipa 
de composição por si capitaneada, Stothart, 
um compositor a quem os estúdios da MGM 
recorriam com frequência, teve a seu cargo 
a criação da música para muitas das cenas mais 
inolvidáveis do filme. Tal como era prática 
corrente entre os compositores contratados por 
Hollywood, algumas dessas sequências servem-se 
também de citações de obras maiores do 
reportório clássico – como é o caso de Uma Noite 
no Monte Calvo, de M. Mussorgsky, Scherzo em Mi 
menor, das Três Fantasias op. 16, de F. Mendelssohn, 
ou O Lavador Alegre (Fröhlicher Landmann), 
do Álbum para a Juventude op. 68, de R. Schumann. 
No seu todo, a partitura sinfónica de Stothart 
e as canções de Arlen e Harburg constituem, 
ainda hoje, uma das mais belas odes à liberdade 
e ao mergulho, sem reservas, na infância 
e na fantasia enquanto lugar de todas as 
possibilidades. 

05

O Feiticeiro de Oz
Breves notas sobre a música



Anthony Gabriele é o Maestro Principal da 
British Sinfonietta. Ao longo da sua carreira, 
trabalhou intensamente como diretor 
musical, maestro, pianista, orquestrador, 
arranjador e ensaiador vocal. Colaborou com 
muitas orquestras e companhias, incluindo 
a Filarmónica Real de Liverpool, a Guernsey 
Camerata, a Britten Sinfonia, a Manchester 
Camerata, a Ópera Nacional Búlgara, o festival 
Llangollen International Musical Eisteddfod, 
ou a RTÉ Concert Orchestra (Irlanda).
Filho de emigrantes italianos, Anthony Gabriele 
nasceu em Sydney em 1973. Estudou direção 
de orquestra, composição, piano e canto no 
Conservatório de Música de Sydney, tendo 
iniciado a sua carreira profissional em 1993. 
Em 2011 foi premiado na bienal Blue Danube 
Musik Impresario (Viena) International Opera 
Conducting Competition. É reconhecido pela 
sua direção apaixonada, fruto de um sólido 
e profundo entendimento do repertório. 
Colaborou com destacados solistas como o 
percussionista Evelyn Glennie, os tenores Fabio 
Armiliato e Noah Stewart, o barítono Gary 

Anthony 
Gabriele

Griffiths, ou a acordeonista Ksenija Sidorova. 
Em 2014 dirigiu a Gala de Abertura do festival 
Llangollen International Musical Eisteddfod e, 
em associação com a IMG, apresentou Vertigo 
Live! e Psycho Live!, os filmes de Alfred Hitchcock 
– de 1958 e 1960, respetivamente – projetados 
com música tocada ao vivo.
No domínio do teatro musical, Anthony 
Gabriele dirigiu South Pacific, Blood Brothers, 
Phantom of the Opera (Ken Hill e Andrew Lloyd 
Webber), A Grand Night For Singing, Chess, Dear 
World, CATS (Austrália e Reino Unido), Grease, 
The Wizard of Oz, Bye Bye Birdie, The Lion King 
(Londres, Sydney, Melbourne e Xangai), Seasons 
of Larsen, Forever Plaid, King of Hearts, Funny Girl 
e, mais recentemente, Jesus Christ Superstar.
No domínio da ópera, dirigiu Don Carlo, La 
traviata, La bohème, Madama Butterfly, O barbeiro 
de Sevilha, La cenerentola, Don Giovanni, A flauta 
mágica e Orphée aux enfers. Anthony Gabriele 
considera ser um momento especial a sua estreia 
no Grande Auditório à frente da Orquestra 
Gulbenkian.

maestro
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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
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primeiros violinos
Francisco Lima Santos 
Concertino Principal *

Josefine Dalsgaard 1.º 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
João Castro *

Tomás Costa *

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

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

Catarina Barreiros *

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 *

Chiara Antico *

Nuno Soares *

Ricardo Contretras *

Orquestra Gulbenkian

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

Ana Carolina Ferreira *

Lara Ariznabarreta *

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

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 2º Solista
Ana Filipa Lima 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 Maria Mosqueda 2º Solista
   Clarinete baixo
Bruno Graça 1º Solista *

   Saxofone alto
Rui Martins 2º Solista *

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar

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

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
André Melo 1º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
Elmano Pereira 1º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Bruno Costa 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
André Castro 2º Solista *

Rodrigo Azevedo 2º Solista *

Nuno Simões 2º Solista *

Marco Fernandes 2º Solista *

piano
Inês Mesquita 1º Solista *

Nuno Lopes 2º Solista
   Sintetizador

harpa
Carolina Coimbra 2º Solista *

guitarra
Fernando Guiomar 1º Solista *

*  instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
Leonor Azedo
Raquel Serra
Guilherme Baptista
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GULBENKIAN.PT
mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

15 + 16 Dezembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Oratória 
de Natal

Coro e Orquestra 
Gulbenkian

m
ic

he
l 

co
rb

oz
 ©

 h
ug

o 
gl

en
di

nn
in

g



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 
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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.

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

tiragem
500

preço
2€

Lisboa, Dezembro 2017
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