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Um dos frutos da maturidade criativa de 
Johannes Brahms, a Sinfonia n.º 3, em Fá maior, 
op. 90, foi composta durante o verão de 1883 na 
idílica cidade de Wiesbaden, situada nas margens 
do rio Reno e tornada célebre pelas suas estâncias 
termais que figuram entre as mais antigas da 
Europa. A estreia ocorreu a 2 de dezembro de 
1883, protagonizada pela Orquestra Filarmónica 
de Viena, sob a direção do Hans Richter (1843-
1916), maestro que considerou a partitura nada 
menos do que a digna sucessora da Heroica de 
Beethoven.
O primeiro andamento, Allegro con brio, é o 
porta-voz desta faceta destemida e impetuosa da 
Sinfonia n.º 3, a qual é plasmada, desde logo, no 
primeiro tema, de perfil angulado e descendente, 
a inaugurar uma secção repleta de contrastes. O 
segundo tema sobrevém mais sereno e com ecos 
da música popular. Na exposição intervém ainda 
um terceiro componente temático, derivado 
das primeiras notas do tema principal. Todo o 
desenvolvimento evolui com base numa lógica 
de tensão-distensão, apoiada na combinação 
engenhosa de harmonias pouco comuns.
Já o segundo andamento, Andante, na tonalidade 
dominante de Dó maior, distingue-se pelo recorte 

bucólico, a fazer reviver a mística beethoveniana, 
destilada, desta feita, da famosa Sinfonia n.º 6, 
Pastoral. Brahms acrescenta, porém, toda uma 
dimensão expressiva abstrata que é fruto do 
próprio devir do movimento romântico, na sua 
demanda pelos meandros do ser humano.
O terceiro andamento, Poco allegretto, na 
tonalidade de Dó menor, distancia-se do scherzo 
beethoveniano para consolidar a proposta já 
lançada nas duas sinfonias anteriores – a de 
um andamento híbrido, com forte identidade 
estilística, a servir de pivô expressivo a toda a 
obra. Assim sucede no presente caso, dominado 
por um tema inaugural que é, seguramente, um 
dos mais belos e evocativos que Brahms alguma 
vez escreveu.
Composto, em grande medida, sobre a tonalidade 
de Fá menor, o Allegro final exibe traços motívicos 
densos e dramáticos, acentuados por uma 
orquestração massiva. Somente na extensão final 
desta forma de sonata, de si pouco ortodoxa, 
se assiste ao regresso da tónica de Fá maior, a 
emoldurar o tema inicial da Sinfonia, totalmente 
apaziguado, na sua essência dramática, pelo 
recurso ao modo maior.

Johannes Brahms
Hamburgo, 7 de maio de 1833
Viena, 3 de abril de 1897

Sinfonia n.º 3, em Fá maior, op. 90
composição: 1883
estreia: Viena, 2 de dezembro de 1883
duração: c. 40 min.
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Ludwig van Beethoven
Bona, 16 (ou 17) de dezembro de 1770
Viena, 26 de março de 1827

Concerto para Piano e Orquestra n.º 5, 
em Mi bemol maior, op. 73
composição: 1809
estreia: Leipzig, maio de 1811
duração: c. 40 min.
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Partitura cimeira da produção musical de 
Ludwig van Beethoven, o Concerto para Piano 
e Orquestra n.º 5, em Mi bemol maior, op. 73 
foi composto em 1809, ano marcado por vários 
acontecimentos de natureza política e militar 
a envolver a Áustria, enquanto estado do 
império germânico que se opunha à progressão 
dos exércitos de Napoleão Bonaparte. Apesar 
de todos os esforços, as forças austríacas não 
conseguiram evitar a ocupação provisória da sua 
capital imperial, em outubro do mesmo ano. Foi 
durante este período de imposição dos termos da 
capitulação, conhecido como “Paz de Viena”, que 
o Concerto n.º 5 foi finalizado. A estreia pública 
ocorreu, não em Viena, mas no Gewandhaus de 
Leipzig, em maio de 1811. Pouco tempo depois, 
a obra começava a ser conhecida pelo subtítulo 
“Imperador”, acrescentado aos programas de 
concerto à revelia do compositor, que não 
admitia outra designação que não a de “Grande 
Concerto”.
Como seria de esperar, o primeiro andamento, 
Allegro, reflete, em boa medida, o jogo entre 
forças antagónicas, pondo em relevo uma veia 
impetuosa, marcial, reminiscente dos eventos 
coevos já mencionados. Apesar da vocação 

“heroica”, o compositor imprimiu à parte solista 
várias passagens de grande expressividade, 
através das quais libertou um sentido poético 
transversal a outras obras, como a Fantasia para 
Piano, Coro e Orquestra, op. 80.
Do segundo andamento, Adagio un poco mosso, 
desprende-se uma delicada melodia entoada 
pelas cordas, à maneira de um coral. O piano 
apodera-se deste canto contemplativo e desenha 
a sua própria progressão no tempo, sem parecer 
constrangido por quaisquer limites de ordem 
exterior à da própria essência sonora dos seus 
pentagramas. As trompas intervêm de forma 
muito suave, antecedendo a modulação que 
conduz ao final do andamento.
No último andamento, Allegro, Beethoven 
recorreu ao rondó-sonata para erigir um quadro 
enérgico e impetuoso, dominado pelo pujante 
refrão, o qual se baseia na oposição entre a 
subdivisão binária, presente na mão direita do 
pianista, e a subdivisão ternária, que serve de base 
à mão esquerda. Desta forma, o compositor fez 
apelo aos seus próprios dotes virtuosísticos, como 
intérprete do pianoforte.

notas de rui cabral lopes



O maestro Lorenzo Viotti iniciará funções como 
Maestro Titular da Orquestra Gulbenkian a 
partir da temporada Gulbenkian Música 18/19. 
Natural de Lausanne, na Suíça, nasceu no seio de 
uma família de músicos de ascendência italiana 
e francesa. Estudou piano, canto e percussão 
em Lyon e Viena, tendo sido percussionista da 
Filarmónica de Viena. Em simultâneo, estudou 
direção de orquestra com Georg Mark em 
Viena e com Nicolás Pasquet no Conservatório 
Franz Liszt, em Weimar. Em 2015 venceu o 
Nestlé and Salzburg Festival Young Conductors 
Award. Anteriormente tinha também vencido o 
Concurso Internacional de Direção de Cadaqués e 
o Concurso de Direção MDR. Na sequência destes 
sucessos, foi convidado a dirigir a Orquestra 
Sinfónica de Tenerife, a Filarmónica da BBC de 
Manchester, a Royal Liverpool Philharmonic e a 
Orquestra Nacional de Lille. Desde então, dirigiu 
outras prestigiadas orquestras como as Sinfónicas 
de Tóquio e Osaka, a Orquestra Nacional de 
França, a Sinfónica de Bamberg, a Filarmónica de 
Bremen, a Orquestra do Gewandhaus de Leipzig, 
a Orquestra da Rádio de Munique, a Tonkünstler 
Orchestra, a Filarmónica de Roterdão, a Sinfónica 
de Gotemburgo, a Sinfónica Nacional da 
Rádio Dinamarquesa, a Camerata Salzburg, a 

Staatskapelle Dresden, a Royal Philharmonic 
Orchestra, ou a Staatskapelle Berlin.
No domínio da ópera, Lorenzo Viotti dirigiu La 
belle Hélène (Offenbach) no Théâtre du Châtelet, 
em Paris, La cambiale di matrimonio (Rossini) no 
Teatro La Fenice, em Veneza, Carmen (Bizet) 
em Klagenfurt, Rigoletto (Verdi) na Ópera de 
Estugarda e na Dresden Semperoper, Viva la 
Mamma! (Donizetti) na Ópera de Lyon, e Werther 
(Massenet) em Klagenfurt e Frankfurt. Em 
2016, Lorenzo Viotti foi três vezes convidado a 
realizar substituições de última hora, tendo-se 
então estreado à frente da Orquestra do Real 
Concertgebouw de Amesterdão, no lugar de 
Franz Welser-Möst, da Sinfónica de Viena, em 
dois concertos, no lugar de Myung-Whun Chung, 
e da Orquestra de Câmara do Festival de Verbier, 
no lugar de Marc Minkowski. Em agosto do 
mesmo ano estreou-se no Festival de Salzburgo, 
tendo então dirigido a Orquestra Sinfónica da 
Rádio de Viena. Estreou-se à frente da Orquestra 
Gulbenkian em janeiro de 2017, tendo voltado 
a apresentar-se no palco do Grande Auditório 
Gulbenkian em quatro ocasiões desde então, 
em duas delas tendo dirigido a Gustav Mahler 
Jugendorchester.

Lorenzo 
Viotti
Maestro
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Yefim Bronfman nasceu em Tashkent, no atual 
Uzbequistão. Em 1973 emigrou com a família 
para Israel, país onde foi aluno de Arie Vardi na 
Academia de Música Rubin da Universidade de 
Telavive. Posteriormente viajou para os Estados 
Unidos da América, onde estudou na Juilliard 
School, na Marlboro School of Music e no Curtis 
Institute of Music, com Rudolf Firkusny, Leon 
Fleisher e Rudolf Serkin. Adquiriu a cidadania 
americana em 1989. Yefim Bronfman é um dos 
mais aplaudidos e admirados pianistas do nosso 
tempo, tendo percorrido uma longa e brilhante 
carreira. Apresentou-se em concertos e recitais 
nas principais salas da América do Norte, da 
Europa e do Extremo Oriente, sendo de assinalar, 
entre outras, as suas aclamadas estreias no 
Carnegie Hall em 1989 e no Avery Fisher Hall 
em 1993. Também é muito solicitado no âmbito 
dos festivais de verão, seja para atuar em recital, 
seja para interpretar o repertório da música 
de câmara, colaborando com outros artistas 
de renome como Pinchas Zukerman, Martha 
Argerich, Magdalena Kožená, Anne-Sophie 
Mutter, ou Emmanuel Pahud, entre muitos 
outros. De entre os diversos prémios com os quais 

Yefim Bronfman foi distinguido, destacam-se 
o Avery Fisher, em 1991, e o Jean Gimbel 
Lane, em 2010. No domínio discográfico, foi 
nomeado para seis Grammy, prémio que recebeu 
efetivamente em 1997 pela gravação dos três 
Concertos para Piano de Béla Bartók, com a 
Filarmónica de Los Angeles, sob a direção de Esa-
Pekka Salonen. Para além do seu regresso ao palco 
da Fundação Calouste Gulbenkian, onde atuou 
a última vez, em recital, em dezembro de 2015, 
na presente temporada, Yefim Bronfman junta-se 
à Orquestra Filarmónica de Israel e ao maestro 
Zubin Metha para uma digressão de concertos 
nos Estados Unidos da América, seguindo-se 
concertos na Europa (Munique, Londres e Viena) 
com a Orquestra da Rádio da Baviera e o maestro 
Mariss Jansons. Para além da colaboração com 
outras grandes orquestras norte-americanas e 
europeias, realiza digressões com a Filarmónica 
de Viena e o maestro e violinista Andrés Orozco-
Estrada, com a Orquestra do Gewandhaus de 
Leipzig e Andris Nelson e com a Sinfónica de 
Londres e Gianandrea Noseda. Em 2015, Yefim 
Bronfman recebeu um doutoramento honorário 
pela Manhattan School of Music.

Yefim 
Bronfman
Piano
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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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Orquestra Gulbenkian

coordenação
António Lopes Gonçalves

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

primeiros violinos
Guillaume Chilemme 
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
Sara Llano *

David Ascensão *

Tomás Costa *

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 *

Filipe Raposo*

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos

Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Nuno Soares *

Chiara Antico *

Paul Tulloch *

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

Pedro Afonso Silva *

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 *

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 *

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
Paulo Alves 1º Solista *

André Melo 1º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º 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.
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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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