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Duração total prevista: c. 1h 30 min
Concerto sem intervalo.

Ciclo Grandes
Intérpretes

12 DEZEMBRO
TERÇA
21:00 — Grande Auditório

Wolfgang Amadeus Mozart
Abertura da ópera A flauta mágica, K. 620
Adagio – Allegro

Requiem, K. 626
Introitus: Requiem aeternam
Kyrie

Sequentia: Dies irae
Tuba mirum
Rex tremendae
Recordare
Confutatis
Lacrimosa – Amen

Offertorium: Domine Jesu Christe
Hostias

Sanctus
Benedictus
Agnus Dei

Communio: Lux aeterna
Cum sanctis tuis

Orquestra de Cadaqués 
Amici Musicae 
Gianandrea Noseda Maestro

Christina Poulitsi Soprano

Katarina Bradic Meio-Soprano

Steve Davislim Tenor

Tommi Hakala Barítono

´
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Composta sobre o libreto de Emmanuel Johann 
Schikaneder (1751-1812), a ópera A flauta mágica 
integra o corolário da produção dramática de 
W. A. Mozart, tendo sido estreada em Viena a 30 
de setembro de 1791. Obedecendo às convenções 
do Singspiel de tradição germânica, a obra reflete 
todo um universo de influências que vão desde 
o panegírico da natureza, passando pelo conto 
fantástico, até aos ideais da francomaçonaria, 
dos quais o músico partilhou após o seu ingresso 
na loja vienense Zur Wohltätigkeit 
(“Para a caridade”), em dezembro de 1784. 
A Abertura instrumental, na tonalidade de Mi 
bemol maior, integra duas secções distintas: 
um Adagio seguido por um Allegro. Três 
imponentes acordes iniciam a primeira secção, 
logo sucedidos por uma melodia evocativa e 
levemente indecisa, conduzida a um patamar 
de transição, na tonalidade dominante. 
Desperta então o Allegro, com perfil fugado 
e fértil em contrastes de dinâmica. Todo o 
discurso orquestral se processa com base em 
constantes interdependências motívicas e 
tonais, antecipando alguns dos ambientes que 
serão vividos posteriormente no curso da ação 
dramática. 

Marco perene da música religiosa do alto 
Classicismo, a Missa de Requiem de W. A. Mozart 
situa-se na continuidade de uma tradição 
centenária envolvendo o tratamento polifónico 
das rúbricas da Missa pro defunctis, tradição essa 
que remonta à Renascença. Esta missa plenária 
assumia parte fulcral no Rito Católico Romano, 
sendo associada, por norma, às exéquias de 
personalidades socialmente destacadas, como 
aristocratas ou membros da realeza. Na sua 
versão, deixada incompleta à data da morte, 
Mozart combinou toda a carga dramática 
dos textos latinos de origem medieval com 
os padrões vocais e instrumentais em uso na 
época, do que resultou um monumento sonoro 
de beleza invulgar.
Sabe-se hoje, graças às aturadas pesquisas 
do musicólogo austríaco Otto Erich Deutsch, 
que a obra foi encomendada pelo conde Franz 
von Walsegg-Stuppach, frequentador assíduo 
dos círculos da maçonaria livre em Viena. A 
esposa do conde falecera a 14 de fevereiro de 
1791, com apenas vinte anos de idade, tendo 
o nobre querido expressar uma homenagem 
póstuma com expressão litúrgica e musical. 
Para tal, em meados de julho do mesmo ano, 

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791

Abertura da ópera A flauta mágica, K. 620
composição: 1791
estreia: Viena, 30 de setembro de 1791
duração: c. 7 min.

Requiem, K. 626
composição: 1791
estreia: Viena, 2 de janeiro de 1793
duração: c. 50 min.
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enviou um mensageiro a casa de Mozart, 
o qual comunicou o prazo de execução exigido 
e um adiantamento de honorários. O compositor 
e a sua família viam-se, na altura, a braços 
com uma série de dificuldades financeiras, pelo 
que a tarefa foi aceite, muito embora o seu início 
efetivo só tenha vindo a ocorrer em outubro 
de 1791, após a estreia, em Praga, da ópera 
La clemenza di Tito, K. 621. Afligido por febres 
e inchaços, o compositor não logrou, contudo, 
concluir o Requiem nos cerca de dois meses de 
vida que lhe restavam. À data da sua morte, 
deixara o Intróito e o essencial do Kyrie, 
legando também as partes vocais completas 
das cinco primeiras estrofes da Sequência Dies 
irae e do Ofertório Domine Jesu Christe, assim 
como os respetivos baixos instrumentais e as 
células motívicas preponderantes da restante 
instrumentação. Da derradeira secção da 
Sequência, Lacrimosa, Mozart escreveu apenas 
os oito primeiros compassos, antes de renunciar 
definitivamente à pena. 
Foi Constanze Mozart (1762-1842), ciente das 
obrigações do recém-falecido marido, que 
tomou a iniciativa de contactar alguns dos 
seus discípulos mais próximos, no sentido de 
lhes propor a conclusão da obra. Depois de 
algumas hesitações, o desafio foi aceite por F. 
X. Süssmayr (1766-1803), o qual principiou por 
completar a estrofe Lacrimosa, prosseguindo 
com a composição do Sanctus e do Agnus Dei, 
presumivelmente a partir de esboços fornecidos 
por Constanze, mas que não subsistiram até aos 
nossos dias. Quanto à última rubrica, Communio, 
foi igualmente trabalhada por Süssmayr a 
partir da reutilização de secções substanciais 
do Intróito e do Kyrie. No início de dezembro de 
1793, foi entregue uma cópia ao conde Walstegg, 
honrando-se o compromisso inicialmente 
assumido por Mozart. 
Os primeiros compassos do Intróito, “Requiem 
aeternam dona eis, Domine” desvelam, desde 
logo, as angústias e as incertezas do ser humano 
perante a morte, com o passo lento e cadenciado 

das cordas, em contratempo, a servir de apoio 
às sonoridades veladas dos fagotes e dos cors 
de basset. Os trombones, trompetes e timbales 
reforçam a cadência que conduz à entrada 
fugada das vozes, com especial gravidade de 
expressão. O tom premonitório do Intróito é, de 
alguma forma, prolongado no Kyrie, majestoso 
enunciado contrapontístico inspirado nos 
modelos da fuga barroca, dos quais Mozart 
tomara conhecimento através da biblioteca do 
Barão Gottfried van Swieten. A sequência Dies 
irae, dies illa constitui, per se, uma das páginas 
mais carismáticas de toda a literatura vocal 
europeia, dela emanando um pathos ao mesmo 
tempo grandioso e aterrador, marcado pelas 
múltiplas referências ao final dos tempos, aos 
pecados da humanidade e à expectável punição 
divina. O discurso idiomático dos instrumentos 
vai-se adaptando, com notável sensibilidade, 
aos múltiplos significados das estrofes latinas, 
seja ao anúncio do julgamento final de Tuba 
mirum, seja à súplica fremente de Confutatis 
maledictis, seja ainda à prodigiosa evocação 
de Lacrimosa dies illa. Todas as forças vocais e 
instrumentais confluem para imergir o ouvinte 
nos quadros derradeiros do apocalipse final. 
Após a Sequência tem lugar o Ofertório, Domine 
Jesu Christe, visando a edificação moral do crente, 
frente à tentação 
e ao pecado que se atravessam no seu caminho. 
Na tonalidade serena de Mi bemol maior, o verso 
Hostias et preces tibi, Domine imprime um sentido 
mais dinâmico ao discurso musical, a partir 
da métrica ternária e das figurações sincopadas 
das cordas. 
Os dois últimos andamentos do Requiem foram, 
como se disse, compostos de raiz por Süssmayr, 
não se sabendo a medida exata da inspiração 
mozartiana que nele subsistiu. Apesar de tudo, 
tornam-se bem claros os esforços para emular 
o estilo musical e as atmosferas dramáticas 
dos andamentos anteriores, em particular 
na Communio final.

rui cabral lopes

05
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introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

kyrie
Kyrie eleison,
Christe eleison,
Kyrie eleison.

sequentia
Dies irae

Dies irae, dies illa
solvet saeclum in favilla,
teste David cum Sibilla.

Quantus tremor est futurus,
quando judex est venturus,
cuncta stricte discussurus.

Tuba mirum

Tuba mirum spargens sonum
per sepulcra regionum,
coget omnes ante thronum.

Mors stupebit et natura,
cum resurget creatura,
judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur,
in quo totum continetur,
unde mundus judicetur.

introitus
Dá-lhes Senhor o eterno repouso,
e que para eles resplandeça a luz perpétua.
A Ti são dirigidos hinos em Sião,
a Ti são oferecidos votos em Jerusalém.
Ouve a minha oração,
perante Ti comparecem todas as criaturas.
Dá-lhes Senhor o eterno repouso,
e que para eles resplandeça a luz perpétua.

kyrie
Senhor tem piedade de nós.
Cristo tem piedade de nós.
Senhor tem piedade de nós.

sequentia
Dies irae

Dia de ira aquele,
em que o universo for reduzido a cinzas,
como predisseram David e Sibila.

Qual não será o terror,
quando vier o juiz,
examinar com rigor as suas ações.

Tuba mirum

O som maravilhoso das trombetas,
alcançará os mortos nas suas sepulturas,
conduzindo-os perante o Teu trono.

A morte e a natureza ficarão estupefactas,
quando a criatura comparecer,
para responder perante o juiz.

Num livro estará escrito,
tudo o que será tratado,
no julgamento do mundo.

Wolfgang Amadeus Mozart
Requiem, K. 626
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Judex ergo cum sedebit,
quidquid latet apparebit,
nil inultum remanebit.

Quid sum miser tunc dicturus,
quem patronum rogaturus,
cum vix justus sit securus?

Rex tremendae

Rex tremandae maiestatis,
qui salvandos salvas gratis,
salva me, fons pietatis.

Recordare

Recordare, Jesu pie,
quod sum causa tuae viae,
ne me perdas illa die.

Quaerens me sedisti lassus,
redemisti crucem passus;
tantus labor non sit cassus.

Juste judex ultionis,
donum fac remissionis
ante diem rationis.

Ingemisco tanquam reus,
culpa rubet vultus meus,
supplicanti parce, Deus.

Qui Mariam absolvisti,
et latronem exaudisti,
mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sum dignae,
sed tu bonus fac benigne,
ne perenni cremer igne.

Inter oves locum praesta,
et ab haedis me sequestra,
statuens in parte dextra.

Quando o juiz tomar o seu lugar,
tudo o que estiver oculto aparecerá,
e nada ficará impune.

Pobre de mim, que direi então,
a quem pedirei proteção,
quando só o justo está tranquilo?

Rex tremendae

Rei de tremenda majestade,
que salvas gratuitamente os escolhidos,
salva-me, fonte de piedade.

Recordare

Recorda-te, pio Jesus,
que vieste ao mundo por mim,
não me condenes nesse dia.

Cansaste-Te a procurar-me,
para me resgatares, morreste na cruz;
que tanto esforço não tenha sido em vão.

Juiz que castigas com justiça,
concede-me o perdão dos meus pecados,
antes do dia do julgamento.

Choro, na qualidade de réu,
a minha culpa envergonha-me;
peço-Te, ó Deus, perdão.

Tu que absolveste Maria,
e ouviste o ladrão,
e me concedeste a esperança.

As minhas preces não são dignas:
mas Tu, que és bom, não consintas,
que eu arda no fogo do inferno.

Coloca-me entre os cordeiros,
e separa-me dos pecadores,
deixa-me ficar à Tua direita.
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Confutatis

Confutatis maledictis,
flammis acribus addictis,
voca me cum benedictis.

Oro supplex et acclinis,
cor contritum quasi cinis,
gere curam mei finis.

Lacrimosa

Lacrimosa dies illa,
qua resurget ex favilla
judicandus homo reus.

Huic ergo parce, Deus,
pie Jesu Domine,
dona eis requiem!

Amen

Amen!

offertorium
Domine Jesu Christe

Domine Jesu Christe! Rex gloriae!
Libera animas omnium fidelium defunctorum 
de poenis inferni et de profundo lacu:
libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas 
tartarus, ne cadant in obscurum, sed signifer 
sanctus Michael repraesentet eas in lucem 
sanctam, quam olim Abrahae promisisti, et 
semini ejus.

Confutatis

Livra-me da agitação dos malditos,
e dos condenados às chamas,
chama-me para junto dos bem aventurados.

Prostrado e suplicante, rogo-Te,
com o coração quase em cinzas,
que tenhas piedade na hora da morte.

Lacrimosa

Dia de lágrimas aquele,
em que o homem pecador renascer,
das cinzas para ser julgado.

Tem pois piedade dele, Deus:
pio Jesus, Senhor,
concede-lhe o eterno repouso!

Amen

Ámen!

offertorium
Domine Jesu Christe

Senhor Jesus Cristo! Rei da glória!
Livra as almas de todos os fiéis defuntos das 
penas do inferno e do lago profundo.
Livra-as da boca do leão, que o inferno não as 
engula, que não caiam nas trevas: mas que São 
Miguel, o porta-estandarte, as conduza à luz 
santa, como em tempos prometeste a Abraão e 
aos seus descendentes.
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Hostias

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus; 
tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie 
memoriam facimus: fac eas, Domine, de 
morte transire ad vitam, quam olim Abrahae 
promisisti, et semini ejus.

sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

benedictus
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

agnus dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis 
requiem sempiternam.

communio
Lux aeterna

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

Cum sanctis tuis

Cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

Hostias

Oferecemos-Te, Senhor, hóstias e louvores. 
Aceita-as pelas almas daqueles que hoje 
recordamos; fá-las passar da morte à vida, que 
outrora prometeste a Abraão e à sua posteridade.

sanctus
Santo, santo, santo
é o Senhor, Deus dos exércitos.
Os céus e a terra estão cheios da Tua glória.
Hossana nas alturas.

benedictus
Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.

agnus dei
Cordeiro de Deus que tiras os pecados do 
mundo, dá-lhes o repouso.
Cordeiro de Deus que tiras os pecados do 
mundo, dá-lhes o repouso eterno.

communio
Lux aeterna

Que a luz eterna lhes resplandeça, Senhor,
com os teus santos para sempre, pois és bom.
Dá-lhes, Senhor, o eterno repouso,
e que para eles resplandeça a luz perpétua.

Cum sanctis tuis

Com os teus santos para sempre, pois és bom.
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Christina Poulitsi nasceu em Atenas. Estudou 
na Universidade das Artes de Berlim com 
Dagmar Schellenberger e Brigitte Eisenfeld, 
tendo sido bolseira da Fundação Maria Callas. 
Nos últimos anos, a soprano grega tem vindo 
a afirmar-se como uma das mais empolgantes 
vozes da atualidade, merecendo os aplausos 
e os elogios do público e dos críticos pelo seu 
talento e pela sua entoação clara e cristalina.
Na presente temporada, Christina Poulitsi 
estreou-se na Royal Opera House, em Londres, 
no papel de Rainha da Noite (A flauta mágica), 
sob a direção de Julia Jones. Ao longo da 
temporada, interpretará o mesmo papel com 
a Opéra-Comique de Paris, em digressão ao 
Japão com a Komische Oper, e na Staatsoper 
Hamburg com Jean-Christophe Spinosi. Em 
concerto, para além de colaborar com o maestro 
Gianandrea Noseda e a Orquestra de Cadaqués 
na interpretação do Requiem de Mozart, em 
Portugal e Espanha, apresenta-se no Théâtre des 
Champs-Élysées com a Orquestra de Câmara 
de Paris, sob a direção de Yvan Cassar, com um 
programa dedicado a Mozart. 
Christina Poulitsi foi nomeada Melhor Nova 
Artista pela União dos Críticos Gregos de 
Drama e Música pela sua atuação como Gilda, 
em Rigoletto, na Ópera Nacional Grega em 2014. 
Nesse mesmo ano, foi finalista no concurso 
Operalia de Placido Domingo. Anteriormente, 
recebeu o 1.º prémio no Concurso Internacional 
Nico Dostal, em Viena.

O maestro milanês Gianandrea Noseda iniciou 
recentemente a sua titularidade como o 
sétimo Diretor Musical da National Symphony 
Orchestra, em Washington. Anteriormente, 
foi Diretor Musical do Teatro Regio de Turim, 
tendo marcado o início de uma era de grande 
projeção para a companhia. É também Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Sinfónica de 
Londres e da Orquestra Filarmónica de Israel, 
bem como Diretor Artístico do Festival de Stresa 
(Itália). É Maestro Principal da Orquestra de 
Cadaqués desde 1997.
Os destaques da temporada 2017/18 incluem 
apresentações com a Filarmónica de Israel, a 
Filarmónica de Nova Ioque e a Orquestra de 
Paris, para além de uma digressão pelo Extremo 
Oriente com a Sinfónica de Londres. Em maio de 
2018, dirigirá a Orquestra do Met de Nova Ioque 
no Carnegie Hall.
Gianandrea Noseda realizou mais de 50 
gravações discográficas, muitas das quais foram 
distinguidas com prestigiosos prémios. Com a 
Filarmónica de Viena e a Orquestra do Teatro 
Regio de Turim, gravou discos de ópera com 
cantores de renome internacional como Rolando 
Villazón, Anna Netrebko, ou Diana Damrau. 
Foi nomeado Cavaliere Ufficiale al Merito della 
Repubblica Italiana, pela sua grande contribuição 
para a vida artística de Itália. Em 2015 foi 
considerado Diretor Musical do Ano pela revista 
Musical America. Em 2016 foi nomeado Maestro 
do Ano nos Prémios da Ópera Internacional. Em 
dezembro de 2016 dirigiu o Concerto do Prémio 
Nobel, em Estocolmo.

Christina 
Poulitsi

Gianandrea 
Noseda

 Soprano Maestro
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Na temporada 2009/10, como membro da Ópera 
Flamenga (Bélgica), a meio-soprano sérvia 
Katarina Bradic causou sensação com a sua 
interpretação de Medea, em Giasone de Cavalli. 
Desde então, estreou-se sucessivamente em 
prestigiados palcos como a Staatsoper Berlin, 
o Festival de Glyndebourne, o Festiaval d’Aix-en-
Provence, o Teatro Real de Madrid, o BBC Proms, 
ou a Deutsche Oper am Rhein. Alguns destaques 
da sua carreira incluem o papel principal em 
The Rape of Lucretia de Britten, para a Deutsche 
Oper Berlin, Il narciso de Pistocchi, na Ópera 
de Colónia, ou Mahlermania, do grupo Nico and 
the Navigators, para a Deutsche Oper Berlin. 
Ao longo do seu percurso, tem vindo a colaborar 
com importantes maestros e encenadores, tais 
como: Semyon Bychkov, Sylvain Cambreling, 
Donald Runnicles, Laurent Pelly, Guy Joosten, 
Stefan Herheim, Christoph Marthaler, 
Calixto Bieito, Katie Mitchell, Fiona Shaw, 
Sebastian Baumgarten, ou Mariame Clément. 
Na temporada passada, Katarina Bradic 
interpretou: Penelope, em Il ritorno d’Ulisse in 
patria, no Théâtre de la Monnaie (Bruxelas), no 
Concertgebouw de Amesterdão e no Theater an 
der Wien, sob a direção de René Jacobs; Carmen, 
na Ópera Norueguesa, bem como Bradamante, 
em Alcina de Händel, no Teatro de Basileia, 
com o maestro Andrea Marcon. Em 2017/18 os 
seus compromissos incluem a estreia no Teatro 
Bolshoi e a participação numa nova produção 
de Semele, de Händel, na Komische Oper Berlin.

Katarina 
Bradic
Meio-soprano
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O tenor australiano Steve Davislim iniciou 
a sua carreira profissional como membro da 
companhia da Ópera de Zurique, com a qual 
interpretou vários papéis: Conde de Almaviva 
(O barbeiro de Sevilha); Camille (A viúva alegre); 
Tamino (A flauta mágica); Don Ottavio (Don 
Giovanni); Ferrando (Così fan tutte); ou O Príncipe, 
em Branca de Neve de H. Holliger.
Em 2005, a interpretação de Idomeneo, sob a 
direção de Daniel Harding, no Teatro alla Scala, 
em Milão, constituiu um ponto alto na carreira 
de Steve Davislim. Desde então, atuou noutros 
prestigiados palcos, incluindo: Staatsoper Berlin 
(Almaviva), Staatsoper Wien (Tamino), Ópera 
de Hamburgo (Lensky, em Yevgeny Onegin; Tom 
Rakewell, em The Rake’s Progress), Royal Opera 
House, em Londres (Fenton, em Falstaff ), ou 
Théâtre du Châtelet, em Paris (Oberon). Atuou 
também no Festival de Montpellier, na Ópera 
Lírica de Chicago, no Met de Nova Iorque 
(Pedrillo, em O rapto do serralho) e no Festival de 
Salzburgo (Pong, em Turandot).
Presença regular também em concerto, Steve 
Davislim interpretou recentemente a Cantata 
Fausto de Schnittke no Musikverein de Viena, 
a Sinfonia Fausto de Liszt em Dresden, a Nona 
Sinfonia de Beethoven em Viena, Hamburgo, 
Sydney, Paris, Leipzig e no Festival de Salzburgo, 
Elias de Mendelssohn no Gewandhaus de 
Leipzig, o War Requiem de Britten em Filadélfia, 
Cristo no Monte das Oliveiras em Innsbruck, Bona, 
Antuérpia e Amesterdão, e o Stabat Mater de 
Dvorák em Berlim.
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Tommi Hakala diplomou-se pela Academia 
Sibelius de Helsínquia. Em 2003 recebeu, em 
Carfiff, o prémio BBC Singer of the World, o que 
impulsionou decisivamente a sua carreira 
internacional. Em 2001 tinha já recebido o 
1.º prémio no Concurso de Canto Merikanto, 
na Finlândia. De 1998 a 2001, atuou no âmbito 
da companhia da Ópera de Nuremberga. Nos anos 
seguintes, a sua passagem pela Ópera de Leipzig 
foi particularmente bem-sucedida, tendo 
interpretado papéis como Wolfram (Tannhäuser), 
Germont (La traviata), Ford (Falstaff ), Almaviva 
(As bodas de Figaro), ou Chorèbe (Les troyens). 
Em seguida trabalhou com a Ópera Nacional 
Finlandesa, expandindo o seu repertório com 
interpretações de Amfortas (Parsifal), Kurwenal 
(Tristão e Isolda),  Escamillo (Carmen), Renato 
(Un ballo in maschera), ou Onegin. Como cantor 
convidado, atuou noutros prestigiados palcos, 
incluindo: Metropolitan Opera de Nova Ioque, 
Staatsoper Dresden, Ópera Flamenga (Bélgica), 
Teatro Real de Madrid, Ópera de São Francisco, 
Festival de Ópera de Savonlinna, Ópera 
Holandesa (Amesterdão), Ópera de Montpellier, 
ou Teatro Regio de Turim. Em concerto, Tommi 
Hakala apresentou-se em muitas cidades da 
Europa e nos Estados Unidos da América. Neste 
domínio, o seu repertório inclui grandes obras 
como as Paixões de J. S. Bach, A Criação de Haydn, 
Paulus de Mendelssohn, War Requiem de Britten, 
Cenas do “Fausto” de Goethe de Schumann, Canções 
de um viandante de Mahler, Kullervo de Sibelius, 
Sinfonia Lírica de Zemlinsky, ou a Paixão segundo 
São João de J. MacMillan.

Amici Musicae é um coro profissional de 
Saragoça. Foi fundado em 1989 por Andrés 
Ibiricu. Tem a sua sede no Auditório de Saragoça, 
o que lhe tem garantido grande estabilidade a 
nível nacional e internacional. Desde setembro 
de 2013, a direção do Amici Musicae é assumida 
por Javier Garcés París e Elena Ruiz Ortega, esta 
última também responsável pela formação 
vocal do coro. Isabel Solano é a diretora dos 
coros infantis. Ao longo dos anos, o Amici 
Musicae interpretou muitas das grandes 
obras do repertório coral-sinfónico, desde o 
Barroco até ao séc. XXI. Participou também em 
produções de ópera, incluindo A flauta mágica, 
La bohème, Il trovatore, La traviata, ou Carmen. 
Teve a oportunidade de trabalhar com maestros 
de grande prestígio nacional e internacional, 
facto que permitiu ao coro continuar a crescer, 
bem como a atuar não só na sua sede como 
em muitos outros palcos em Espanha e no 
estrangeiro: Auditório Nacional de Madrid, 
Palau de la Música Catalana, Catedral Saint-
Étienne de Toulouse, ou Palácio da Música de 
Roma. O Amici Musicae colaborou com muitas 
orquestras, incluindo a Orquestra de Cadaqués,  
a Sinfónica de Hamburgo,  a Filarmónica de 
Israel, a Orquestra do Teatro Mariinsky de 
São Petersburgo,  a Orquestra de RTVE, ou a 
Orquestra da Rádio da Roménia. Participou em 
eventos como o Festival Internacional de Teatro, 
Música e Dança de Pau (França), o Festival de 
Torroella de Montgrí, ou o Festival de Verão de 
San Lorenzo de El Escorial.
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Orquestra 
de Cadaqués

Com base num grupo de jovens músicos 
espanhóis e de outros países da Europa, a 
Orquestra de Cadaqués formou-se em 1988 com 
objetivos claros enquanto formação orquestral: 
trabalhar com os compositores contemporâneos 
vivos, recuperar um legado de música espanhola 
injustamente esquecida e impulsionar a carreira 
de solistas, compositores e maestros emergentes. 
Em 1992 promoveu o Concurso Internacional 
de Direção de Orquestra que – com o apoio de 
outras orquestras sinfónicas espanholas – abriu 
as portas do mercado profissional a jovens maestros 
de todo o mundo. P. González, G. Noseda, 
V. Petrenko, A. Gourley, M. Nesterowicz, 
ou L. Viotti, foram alguns dos maestros 
vencedores. Com a finalidade de promover 
e difundir a música contemporânea, criou o 
Ensemble Orquestra de Cadaqués e a figura do 
Compositor Residente. Gianandrea Noseda é, 
desde 1997, o Maestro Principal da Orquestra 
de Cadaqués. Jaime Martín, um dos músicos 

fundadores da orquestra e primeiro flauta ao 
longo de vinte anos, ocupa o lugar de Maestro 
Titular desde 2011.
A Orquestra de Cadaqués realizou dezenas 
de gravações sob a direção dos seus maestros, 
N. Marriner, G. Noseda e J. Martín, editadas 
pelas etiquetas Tritó e Philips, e criou a 
coleção de música clássica para jovens: “Solfa 
la redonda”. Ao longo de quase trinta anos de 
trajetória, realizou digressões na Ásia, nos E.U.A. 
e no Japão e participou no Festival de Santo 
Domingo. Desde a sua fundação, trabalhou 
com outros maestros de renome, com destaque 
para os míticos Neville Marriner e Gennady 
Rozhdestvensky, bem como P. Entremont, 
C. Zacharias, V. Petrenko, P. González, A. Zedda, 
ou M. Nesterowicz. Em 2016, em colaboração 
com Ibermúsica e Tritó, deu início ao Ciclo 
BCNClassics no Palau de la Música Catalana, em 
Barcelona.
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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.

tiragem
500 exemplares

preço
2€

Lisboa, Dezembro 2017
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