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

Coro e Orquestra 
Gulbenkian

Coro Gulbenkian
Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro Maestrina

Elisabete Matos Soprano

Paulo Lourenço Maestro do Coro Gulbenkian

15 OUTUBRO 
DOMINGO
18:00 — Grande Auditório

Eurico Carrapatoso
Salve Regina

James MacMillan 
The Sun Danced

intervalo

Henryk Górecki
Sinfonia n.º 3, op. 36, “das lamentações”

Lento – Sostenuto tranquillo ma cantabile
Lento e Largo – Tranquillissimo
Lento – Cantabile-Semplice
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Quando fui contactado pela comissão das 
comemorações do centenário das aparições 
de Fátima, no sentido de escrever uma obra 
coral-sinfónica para celebrar tal efeméride, 
ocorreram-me de imediato três elementos 
estruturantes: a escolha da oração preferida 
de minha mãe, Salve Regina – uma escolha 
instintiva, confesso; a inspiração na devoção e 
no culto mariano tão sincero e fundo dos meus 
conterrâneos, naquele ritmo lento e solene 
atrás do andor de Nossa Senhora, no adro da 
igreja de Alvites, e de onde me chegam, verdes e 
frescos ainda, ecos desses cânticos processionais 
marcados pelo organum espontâneo das 
terceiras e das quintas paralelas que os ornam 
e defendem; por fim, a minha continência ao 
gesto maravilhoso de D. João IV, o primeiro rei 
da dinastia brigantina, que ofereceu a coroa 
portuguesa a Nossa Senhora, proclamando-a 
padroeira e rainha de Portugal, em Vila Viçosa, 
naquele dia de Ramos do ano de 1646. 

A minha música tem, muito precisamente, esses 
três elementos vivificantes dos quais partiu e 
aos quais chegou: o latim extático do Salve Regina, 
cintilando mesmo, aqui e acolá, fragmentos 
do belo hino do séc. XI, vogando ao sabor do 
marulhar da doce memória de minha mãe que  
o cantava tão bem, com os seus olhos extáticos, 
as suas mãos ogivais apontando ao alto, no céu 
mariano, a curva gregoriana daquela antiquíssima 
melodia; um tempo vagaroso e processional, 
sem pressas quaisquer, projetado numa harmonia 
que, de tão cíclica, mais se parece verter em cousa 
hipnótica, como se a música tivesse sido fundida 
na mesma forja em que o bronze dos sinos da 
minha aldeia foi forjado: é dali que se decanta 
o meu som, um som memorial transfigurado pelo 
efeito doppler do vento estival, o vento do meu 
contentamento; enfim, tudo isto resumido 
a uma música sóbria, despojada e em absoluto 
recolhimento, sem a coroa da vaidade, na melhor 
tradição dos Braganças.

eurico carrapatoso

Eurico Carrapatoso
Alvites, Mirandela, 15 de Fevereiro de 1962

 
Salve Regina 
composição: 2016
estreia: Fátima, 13 de Outubro de 2017
duração: c. 13 min.
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The Sun Danced é uma obra para soprano 
solista, coro e orquestra que foi encomendada 
pelo Santuário de Fátima para assinalar as 
Celebrações do Centenário das Aparições. Os 
textos foram compilados a partir do relato das 
Aparições do Anjo e de Nossa Senhora, bem 
como de expressões verbais documentadas, 
ouvidas no seio da multidão que esteve presente 
no dia do Milagre do Sol, a 13 de outubro de 1917.
O texto da obra é em três línguas – latim, inglês 
e português – e inclui também hinos associados 
a Fátima – Sanctissimae Trinitatis e Ave Theotokos. 
Composta num só andamento contínuo, a 
obra começa com uma misteriosa introdução 
orquestral que precede as palavras do Anjo 
(cantadas pelos baixos do coro). Em seguida, 
todo o coro canta os versos latinos de um texto 
trinitário antes de ouvirmos as palavras de 
Nossa Senhora cantadas pelo soprano solista. 
Estes fragmentos são retirados das várias 
aparições de Maria durante o verão de 1917, 

culminando na sua predição de um milagre 
em outubro. Estes textos são agregados como 
base para uma ária de soprano e produzem um 
forte impulso no sentido da fantasia orquestral 
central – uma “dança” instrumental inspirada 
pelas histórias do Milagre do Sol, testemunhado 
por milhares de pessoas em Fátima a 13 de 
outubro de 1917. Pontualmente, ao longo 
desta rápida secção central, ouvimos o coro 
pronunciar algumas das exclamações que foram 
ouvidas na multidão naquele dia.
A secção final da obra é outro “arioso” para 
o soprano solista, baseado em fragmentos 
litúrgicos associados com as celebrações 
de Fátima. Desta vez o estilo vocal é mais 
“eclesiástico”, como um canto gregoriano 
acompanhado de acordes suaves nas cordas e no 
coro. Na coda final o coro pronuncia palavras 
latinas de louvor a Maria, terminado a obra com 
um jubiloso e enérgico tutti orquestral. A obra é 
dedicada à minha filha Catherine.

james macmillan

James MacMillan
Kilwinnig, Escócia, 16 de Julho de 1959

 
The Sun Danced
composição: 2016
estreia: Fátima, 13 de Outubro de 2017
duração: c. 15 min.
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Em abril de 1977, foi relativamente discreta a 
estreia da Sinfonia n.º 3 de Henryk Górecki, tal 
como tinha vindo a ser a projeção internacional 
do compositor polaco até então. Não obstante 
ter concluído com distinção os seus estudos na 
Academia de Música de Katowice e de as suas 
obras figurarem regularmente em festivais na 
Polónia e fora do seu país, o reconhecimento 
alargado e definitivo tardaria a acontecer. A partir 
do final dos anos cinquenta, as suas obras 
orquestrais e de câmara foram, no geral, bem 
recebidas, mas seria a 3.ª Sinfonia que mais tarde 
consagraria Górecki como um dos grandes 
compositores polacos do século XX, ao lado de 
nomes como Lutosławski ou Penderecki.
Inicialmente influenciado por Boulez, Stockhausen, 
Nono ou Maderna, tendo estado presente nos 
cursos de Darmstadt de 1961, Górecki viria 
no entanto a manifestar algumas reservas em 
relação à música dodecafónica e ao serialismo. 
Em 1963 compôs Três Peças em Estilo Antigo, para 
cordas, uma obra repleta de ressonâncias e 
harmonias modais inspirada na música medieval. 
Incorporando a música antiga e a música popular 
polaca, Górecki começara então a desenvolver 
um estilo arcaico e contemplativo, mais 

tradicional e menos dissonante. Foi em 1992 
que a sua 3.ª Sinfonia, intitulada Sinfonia das 
lamentações, foi redescoberta e revalorizada, após 
o grande sucesso obtido por  uma gravação da 
Elektra Nonesuch, com a soprano Dawn Upshaw 
e a London Sinfonietta, dirigidos por David 
Zinnman. Nesta obra, para soprano e orquestra, 
a solista canta textos em língua polaca em cada 
um dos três andamentos lentos e sombrios. 
O primeiro andamento inicia-se com um cânone 
instrumental, desenvolvido a partir de uma 
melodia popular polaca. No seu zénite, o cânone 
é interrompido e a soprano entoa uma lamentação 
mariana do século XV. No mais curto, mas 
igualmente poderoso segundo andamento, é sobre 
uma obsessiva e depurada textura nas cordas 
que a solista entoa as palavras escritas por uma 
jovem de 18 anos na parede do quartel-general 
da Gestapo em Zakopane, no sul da Polónia. 
No terceiro andamento, construído como uma 
série de variações, o texto é o de uma canção 
tradicional polaca, na qual uma mãe chora a perda 
do seu filho, morto durante a insurreição da 
Silésia em 1919, reafirmando o tema central da 
maternidade e do sofrimento em tempo de guerra.

miguel martins ribeiro

Henryk Górecki
Czernica, 6 de dezembro de 1933
Katowice, 12 de novembro de 2010
 
Sinfonia n.º 3, op. 36, “das lamentações”
composição: 1976
estreia: Festival de Royan, 4 de abril de 1977
duração: c. 55 min.
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Eurico Carrapatoso
Salve Regina

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae.
Ad te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte.
Et Jesum benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Dulcis Regina Sacratissimi Rosarii Fatimae
ora pro nobis, Maria.

James MacMillan
The Sun Danced

chorus
Não temais! Sou o Anjo da Paz. Orai comigo: 
Meu deus, eu creio, adoro, espero e amo-Vos. 
Peço-Vos perdão para os que não creem, não 
adoram e não Vos amam.
       Primeira aparição do Anjo, primavera de 1916

Eu sou o Anjo da sua guarda, o Anjo de Portugal.
       Segunda aparição do Anjo, verão de 1916

chorus
Sanctissimae Trinitatis Pater, Fili et Spiritus 
Sanctae, intime te adoro et pretiotissimum 
corpus, sanguinem, animam et divinitatem 
Jesu Christi tibi affero, in omnibus sacratis 
terrae praesentis, ad opprobia, sacrilegia et 
opera desidiae reparanda, quibus ipse ille valde 
offenditur. Et per infinita merita Sanctissimi 
Cordis eius nec non Immaculati Cordis Mariae 
pro conversione miserorum peccatorum te 
precor.

soprano solo
Do not be afraid; I will not harm you.

I am of Heaven.
I have come to ask you to come here for six 

Salve Rainha, Mãe de misericórdia,
vida, doçura, nossa esperança, salve.
A ti bradamos os degredados filhos de Eva.
Por vós suspiramos gemendo e chorando
neste vale de lágrimas.

Então, advogada nossa, esses vossos olhos 
misericordiosos para nós volvei.
E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus,
o fruto bendito do vosso ventre.
Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria.

Doce Rainha do Santíssimo Rosário de Fátima
rogai por nós, Maria.

tradução de manuel de matos

Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito 
Santo, amo-te no meu íntimo e ofereço-te o 
preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade 
de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários 
da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios 
e indiferenças, com que Ele mesmo é ofendido. 
E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo 
Coração e do Imaculado Coração de Maria, 
peço-te a conversão dos pobres pecadores.

Não temais! Eu não vos farei mal.

Eu sou do Céu.
Venho pedir-vos que voltais aqui durante seis 

07
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months on the thirteenth day of the month, 
at this same hour. Later I shall say who I am 
and what I desire. And I shall return here yet a 
seventh time.

Are you willing to offer yourselves to God?
       Words spoken by Mary at Fatima, 13 May 1917

Pray the Rosary every day to bring peace to the 
world and an end to the war.
       Words spoken by Mary at Fatima, 13 June 1917

Continue to pray the Rosary every day in 
honour of Our Lady of the Rosary in order to 
obtain peace for the world and an end of war.

You have seen hell… If what I say to you is done, 
many souls will be saved and there will be 
peace. The war is going to end, but if people do 
not cease offending God, a worse one will break 
out… When you see the night illuminated by an 
unknown light, know that this is the great sign 
given by God.

Continue to pray the Rosary in order to obtain 
the end of the war.
       Words spoken by Mary at Fatima, 13 July 1917

Have two litters made. One is to be carried by 
you and Jacinta and two other girls dressed in 
white; the other one is to be carried by Francisco 
and three other boys.
       Words spoken by Mary at Fatima, 19 August 1917

I want to tell you that a chapel is be built here 
in my honour. I am the Lady of the Rosary. 
Continue… The war is going to end and the 
soldiers will soon return to their homes.
       Words spoken by Mary at Fatima, 13 October 1917

In the last month I will perform a miracle…
       Words spoken by Mary at Fatima, 19 August 1917

meses, no décimo terceiro dia do mês, a esta 
mesma hora. Mais tarde vos direi quem sou e o 
que quero. E depois regressarei uma sétima vez.

Quereis oferecer-vos a Deus?
       Palavras proferidas por Maria em Fátima,  
       13 de Maio de 1917

Rezem o Terço todos os dias para trazerem a paz 
ao mundo e o fim à guerra.
       Palavras proferidas por Maria em Fátima, 
       13 de Junho de 1917

Continuem a rezar o Terço todos os dias em 
honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a 
paz no mundo e o fim da guerra.

Vistes o inferno… e se for feito o que vos digo, 
muitas almas serão salvas e haverá paz. A guerra 
irá acabar, mas se as pessoas não deixarem 
de ofender Deus, haverá uma ainda pior… 
Quando virem a noite iluminada por uma luz 
desconhecida, saberão que é o grande sinal dado 
por Deus.

Continuem a rezar o Terço para alcançarem o 
fim da guerra.
       Palavras proferidas por Maria em Fátima, 
       13 de Julho de 1917

Mandem fazer dois andores. Um será 
transportado por ti, pela Jacinta e por mais 
duas raparigas vestidas de branco; o outro será 
transportado pelo Francisco por mais três rapazes.
       Palavras proferidas por Maria em Fátima, 
       19 de Agosto de 1917

Quero pedir-vos que construam aqui uma capela 
em minha honra. Eu sou a Senhora do Rosário. 
Continuem… a guerra vai acabar e os soldados 
voltarão em breve para suas casas.
       Palavras proferidas por Maria em Fátima, 
       13 de Outubro de 1917

No último mês farei um milagre...
       Palavras proferidas por Maria em Fátima, 
       19 de Agosto de 1917

08
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chorus
Olhem!
Milagre!
Olhem para o sol!
Lindo sol! Que linda coisa!
       Milagres do Sol de 13 de outubro de 1917
       (expressões verbais documentadas)

soprano solo
Recebi o teu Verbo no meu Imaculado Coração. 
Concebi-o no meu ventre, e dei à luz o Criador do 
mundo. Aos pés da Cruz recebi todos os homens 
e mulheres como meus filhos, nascidos para a 
vida eterna pela morte do meu Filho. Quando 
os Apóstolos esperavam a vinda do Espírito 
Santo, o prometido, eu uni as minhas súplicas 
às preces deles e tornei-me o modelo para um 
povo suplicante. Elevada por fim à glória do 
céu, eu envolvo com o meu amor eterno o povo 
peregrino, e em amor dirijo os passos dele para a 
morada celeste, até à gloriosa vinda do Senhor.
       James MacMillan / Tradução de Eduardo Ganilho

chorus
Ave, O Theotokos!
Ave, O Mater Dei!
Ave Maria!

Henryk Górecki
Symfonią pieśni żałosnyc
Sinfonia das lamentações

i
Synku miły i wybrany,
Rozdziel z matką swoje rany,
A wszakom cię, synku miły, w swem sercu nosiła,
A takież tobie wiernie służyła.
Przemów k matce, bych się ucieszyła,
Bo już jidziesz ode mnie, moja nadziejo miła

ii
Mamo, nie płacz, nie.
Niebios Przeczysta Królowo,
Ty zawsze wspieraj mnie.
Zdrowaś Mario.

Avé, portadora de Deus!
Avé, ó Mãe de Deus!
Avé Maria!

Meu filho, meu preferido e amado
Partilha as tuas dores com a tua mãe
E porque, querido filho, sempre te trouxe no 
coração,
E sempre te servi fielmente
Fala com a tua mãe, para a fazer feliz,
Apesar de me estares a deixar, minha 
acarinhada esperança.

Lamentação do Mosteiro da Santa Cruz, da coleção 
“Cantos Lysagóra” (Segunda metade do século XV).

Não, Mãe, não chores,
Casta Rainha dos Céus
Dá-me sempre o teu apoio.
Avé Maria.

09
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iii
Kajze mi sie podziol
moj synocek mily?
Pewnie go w powstaniu
zle wrogi zabily.
 
Wy niedobrzy ludzie,
dlo Boga swietego
cemuscie zabili
synocka mojego?
 
Zodnej jo podpory
juz nie byda miala,
chocbych moje stare
ocy wyplakala.
 
Chocby z mych lez gorkich
drugo Odra byla,
jesce by synocka
mi nie ozywila.
 
Lezy on tam w grobie,
a jo nie wiem kandy
choc sie opytuja
miedzy ludzmi wsandy.
 
Moze nieborocek
lezy kay w dolecku,
a moglby se lygac
na swoim przypiecku.
 
Ej, cwierkejcie mu tam,
wy ptosecki boze,
kiedy mamulicka
znalezc go nie moze.
 
A ty, boze kwiecie,
kwitnijze w okolo,
niech sie synockowi
choc lezy wesolo

Oração inscrita na parede 3 da cela n.º 3, na cave 
do “Palácio”, o quartel-general da Gestapo em 
Zadopane; por baixo está a assinatura de Helena 
Wanda Blazusiakówna, e as palavras: “18 anos de 
idade, aprisionada desde 26 de Setembro de 1944.”
  
Para onde é que foi
o meu querido filho?
Talvez durante a insurreição
o inimigo cruel o tenha matado.
 
Ah, vós gente má
em nome de Deus, o Altíssimo,
digam-me, porque é que mataram
o meu filho?
 
Nunca mais
terei o seu apoio,
mesmo se chorar
até que os meus velhos olhos sequem.
 
Se as minhas lágrimas amarguradas
criassem um novo rio Oder,
não iriam devolver a vida
ao meu filho

Repousa na sua campa
e não sei onde,
apesar de continuar a perguntar às pessoas
em toda a parte.
 
Talvez a pobre criança
esteja estendida numa tosca vala
e em vez disso poderia estar
deitado na sua cama quente.
 
Oh, cantem por ele.
passarinhos melodiosos de Deus,
já que a mãe dele
Não o consegue encontrar.
 
E vós, florzinhas de Deus,
floresçam em toda a parte,
para que o meu filho
possa dormir feliz.
 
Canção popular no dialeto da região de Opole

tradução: linguaemundi
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Joana Carneiro é Maestrina Principal da 
Orquestra Sinfónica Portuguesa. É também 
Maestrina Convidada da Orquestra Gulbenkian 
e Diretora Artística do Estágio Gulbenkian 
para Orquestra. Em 2009 assumiu as funções 
de Diretora Musical da Sinfónica de Berkeley, 
sucedendo a Kent Nagano e tornando-se no 
terceiro maestro a ocupar este lugar nos 40 anos 
de atividade da orquestra. 
Joana Carneiro nasceu em Lisboa e diplomou-se 
em Direção de Orquestra pela Academia 
Nacional Superior de Orquestra, onde estudou 
com Jean-Marc Burfin. Concluiu o mestrado 
na Northwestern University e o doutoramento 
na Universidade do Michigan. Em 2002 foi 
American Symphony Orchestra League 
Conducting Fellow na Filarmónica de Los 
Angeles. Cedo despertando a atenção pelas suas 
vibrantes atuações numa grande diversidade 
de estilos musicais, destacou-se entre os mais 
promissores jovens maestros da sua geração. 
Trabalhou com Esa-Pekka Salonen, Kurt 
Masur e Christoph von Dohnányi e dirigiu 
a Filarmónica de Londres como uma das 
três maestrinas escolhidas para a Allianz 
Cultural Foundation International Conductors 
Academy. Foi assistente do maestro Esa-Pekka 

Joana 
Carneiro

Salonen na estreia mundial de Adriana Mater, 
de Kaija Saariaho, na Ópera de Paris. Em 
seguida dirigiu a ópera A Flowering Tree, de 
John Adams, na Ópera de Chicago, na Cité de la 
Musique, na Fundação Gulbenkian e na Ópera 
de Cincinnati. Em 2010 dirigiu apresentações 
de Oedipus Rex e da Sinfonia de Salmos de 
Stravinsky, numa encenação de Peter Sellars 
para o Festival de Sydney que ganhou o Prémio 
Helpmann para o melhor concerto sinfónico 
do ano. Em 2014, na sua estreia com a English 
National Opera, dirigiu a versão encenada da 
oratória The Gospel According to the Other Mary, 
de J. Adams. Dirigiu também A Flowering Tree 
na ópera de Gotemburgo e estreou-se à frente 
da Orquestra Nacional de Lyon e da Sinfónica 
de Helsingborg. Mais recentemente dirigiu 
uma produção de La Passion de Simone, de 
K. Saariaho, no Festival de Ojai, na Califórnia. 
Em novembro de 2015 dirigiu a produção Prima 
Donna, de Rufus Wainwright.
Em 2004, Joana Carneiro foi agraciada pelo 
então Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, 
com a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique. 
Em 2010 recebeu o Prémio Helen M. Thompson, 
atribuído pela Liga das Orquestras Americanas.

Maestrina
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Natural de Caldas das Taipas, Elisabete Matos 
estudou no Conservatório de Música de Braga 
e, como bolseira da Fundação Gulbenkian, 
completou a sua formação em Espanha com 
Ángeles Chamorro, Marimí del Pozo, Félix 
Lavilla e Miguel Zanetti. Estreou-se na Ópera 
de Hamburgo como Alice Ford (Falstaff ) e Donna 
Elvira (Don Giovanni). Em 1997 participou na 
inauguração do Teatro Real de Madrid, tendo 
interpretado Marigaila na estreia mundial de 
Divinas Palabras, de A. García Abril, ao lado de 
Plácido Domingo. Foi de imediato convidada 
pelo célebre tenor para interpretar o papel 
de Dolly, na Washington Opera, numa nova 
produção de Sly, de Wolf-Ferrari, com José 
Carreras.
Ao longo de mais de 25 anos de carreira 
internacional, pisou muitos dos mais 
importantes palcos do mundo, tais como: 
Metropolitan Opera e Avery Fisher Hall de 
Nova Iorque, Scala de Milão, Staatsoper de 
Viena, Deutsche Oper Berlin, Teatro San Carlo 
(Nápoles), Teatro La Fenice (Veneza), Capitole 
de Toulouse, Teatro Real de Madrid, Gran Teatre 
del Liceu (Barcelona), Teatro Nacional do Japão, 
Ópera de Los Angeles, Ópera de Washington, 
Ópera do Reno, Teatro Regio (Turim), Ópera de 

Elisabete 
Matos

Roma, ou Ópera de Telavive. O seu repertório 
de ópera é vasto e diversificado, incluindo: Elsa 
e Ortrud (Lohengrin);  Sieglinde e Brünnhilde 
(A Valquíria); Senta (O navio fantasma); Elizabeth 
(Tannhäuser); Isolda (Tristão e Isolda); Iphigénie 
(Iphigénie en Tauride); Santuzza (Cavalleria 
Rusticana); os papéis principais de Tosca, Turandot, 
La Gioconda e Manon Lescaut; Madame Lidoine 
(Dialogues des carmélites); Salud (La vida breve); 
Abigaille (Nabucco); Lady Macbeth (Macbeth de 
Verdi); Amelia (Simon Boccanegra); Alice Ford 
(Falstaff ); ou Violetta (La traviata).
Para além dos teatros líricos, Elisabete Matos 
apresenta-se regularmente em concerto. Neste 
domínio, o seu repertório estende-se desde 
J. S. Bach até à música contemporânea. Em 2000, 
foi galardoada com um Grammy pela gravação 
do papel principal de La Dolores, de T. Bretón 
(Decca). Recebeu vários prémios em concursos 
nacionais e internacionais, incluindo o 
Concurso Luísa Todi e o Belvedere de Viena. Foi 
distinguida em Portugal com o grau de Oficial da 
Ordem do Infante D. Henrique, a Medalha de Ouro 
de Mérito Artístico da Cidade de Guimarães e 
o grau de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. 
Henrique. Recebeu também a Medalha de Mérito 
Artístico do Ministério da Cultura.

Soprano
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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, 

Coro 
Gulbenkian

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 e de Maestro Assistente são atualmente 
desempenhadas por Jorge Matta e Paulo 
Lourenço, respetivamente.

13



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

sopranos
Cecília Rodrigues
Filipa Passos 
Inês Lopes
Mariana Moldão
Marisa Figueira
Mónica Santos
Rosário Azevedo
Rute Dutra
Susana Duarte

contraltos
Ana Urbano
Fátima Nunes
Joana Nascimento
Margarida Simas
Marta Queirós
Patrícia Mendes
Raquel Rodrigues
Rita Tavares

Coro Gulbenkian

tenores
Aníbal Coutinho
Diogo Pombo
João Barros
João Branco
Miguel Silva
Pedro Miguel
Rui Aleixo

baixos
Fernando Gomes
Filipe Leal
João Luís Ferreira
José Bruto da Costa
Pedro Morgado
Rui Borras
Sérgio Silva
Tiago Batista

14

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Fátima Pinho
Joaquina Santos
Fábio Cachão



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.

Orquestra 
Gulbenkian
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primeiros violinos
David Lefèvre Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 
1º Concertino Auxiliar *

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
João Castro *

Tomás Costa *

Luís Guimarães *

Teresa Pinheiro *

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
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
Nuno Soares *

Chiara Antico *

Micaela Miranda *

Orquestra Gulbenkian

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

Hugo Paiva *

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

Álvaro Rosso *

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

Maria Best 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
Rui Martins 2º Solista *

Mário Apolinário 2º Solista *

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
Álvaro Machado 2º Solista *

Maria Castro 2º Solista *

Constantin Barcov 2º Solista *

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 2º Solista
José Bernardo Silva 2º Solista *

trompetes
Stephen Mason 2º Solista
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista

trombones
Emanuel Rocha 1º Solista *

Rui Fernandes 2º Solista
André Melo 2º Solista *

Gonçalo Galvão 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
Elmano Pereira 2º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Paco Navarro 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista 

piano
Inês Mesquita 1º Solista *

harpa
Carolina Coimbra 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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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.
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preço
2€

Lisboa, Outubro 2017
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