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Duração total prevista: c. 2h 30 min.
Intervalo de 20 min.

O concerto de dia 15 de dezembro será gravado pela RTP – Antena 2

Orquestra Gulbenkian

Coro e Orquestra
Gulbenkian
Michel Corboz Maestro

María Cristina Kiehr Soprano

Marianne Beate Kielland
Meio-Soprano

Tilman Lichdi Tenor

Peter Harvey Barítono

 

Paulo Lourenço Maestro do Coro Gulbenkian

15 DEZEMBRO 
SEXTA
20:00 — Grande Auditório

16 DEZEMBRO  
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Johann Sebastian Bach
Oratória de Natal, BWV 248 
Cantatas I, II, V e VI

Cantata I
Para o Primeiro Dia do Natal

Cantata II
Para o Segundo Dia do Natal

intervalo

Cantata V
Para o Primeiro Domingo do Ano Novo

Cantata VI
Para a Festa da Epifania

Pricille Reynaud Violino
Sophie Perrier Flauta
Pedro Ribeiro / Nelson Alves
Oboés e Oboés de amor
Stephen Mason / David Burt Trompetes

baixo contínuo
Varoujan Bartikian Violoncelo
Pedro Vares de Azevedo Contrabaixo

Vera Dias Fagote

Marcelo Giannini Órgão
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A Oratória de Natal foi composta por Johann 
Sebastian Bach em finais de 1734, no 
desempenho das suas funções enquanto Kantor 
da Igreja de São Tomé, em Leipzig. São seis 
cantatas para cada uma das seis festas que 
pontuavam os treze Dias de Natal prescritos no 
calendário luterano do séc. XVIII: o Nascimento 
de Jesus (Dia de Natal); a Anunciação aos Pastores 
(26 de Dezembro); a Adoração dos Pastores (27 de 
Dezembro); a Festa da Circuncisão (Dia de Ano 
Novo); a Viagem dos Reis Magos (1.º domingo 
depois do Ano Novo) e a Festa da Epifania 
[Adoração dos Reis Magos] (6 de Janeiro). Cada uma 
das seis cantatas tinha uma função litúrgica 
específica: ser interpretada, de acordo com o 
Oficio luterano, entre a leitura do Evangelho e 
o Sermão. Esta funcionalidade confere-lhes um 
grau de independência entre si, apesar da sua 
organização interna ser semelhante, segundo 
as convenções esquemáticas da arquitetura 
musical luterana: um coro inicial, uma sucessão 
de recitativos-árias musicalmente contrastantes 
e um coral conclusivo. Contudo, o que à 
primeira vista parece ser uma mera compilação 
de cantatas agrupadas sob um mesmo título, 
Oratorium Tempore Nativitatis Christi é, na 
realidade, um imponente arco narrativo 

de amplo alcance, em que a diversidade de 
elementos confluem para um único desígnio 
artístico.
Desde logo, a unidade revela-se através do libreto. 
Ao contrário do que era comum às cantatas 
canónicas, assentes num texto poético-teológico, 
igualmente presente na Oratória de Natal, 
encontramos a figura musical do Evangelista, 
um tenor, que percorre a narrativa natalícia 
dos evangelhos de São Lucas (Cantatas I-IV) 
e São Mateus (Cantatas V-VI) de forma cronológica, 
o que, do ponto de vista meramente litúrgico, 
entra em conflito com o Evangelho do dia 
das cantatas V e VI. Talvez seja este detalhe 
a resposta ao facto de Picander (pseudónimo 
de Christian Friedrich Henrici, o autor do libreto 
da Paixão Segundo São Mateus) não ter associado 
o seu nome ao libreto, quando todas as evidências 
estilístico-poéticas apontam nessa direção.
Apesar de a base musical da Oratória de Natal 
serem as cantatas seculares BWV 213-214, 
dedicadas a figuras da realeza saxónica em 1733, 
são vários os pontos de unidade: todos os coros 
iniciais são em andamento ternário, figura 
da retórica musical associada à Santíssima 
Trindade; os trompetes e timbales são usados 
apenas nas três cantatas em que a figura de 

Johann Sebastian Bach
Eisenach, 21 de março de 1685
Leipzig, 28 de julho de 1750
 
Oratória de Natal, BWV 248 
Cantatas I, II, V e VI 
composição: 1734
estreia: Leipzig, 1734-35
duração: c. 2h
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Jesus é proclamada como o Messias; o coral 
Vom Himmel hoch, de Lutero, nas três primeiras 
cantatas, e o coral O Haupt voll Blut und Wunden, 
de Hassler, na primeira cantata (“Wie soll ich 
dich empfangen”) e na última (“Nun seid ihr wohl 
gerochen”), prenúncio da Paixão de Cristo.

A Cantata I inicia-se com o festivo coro 
“Jauchzet, frohlocket!”. O Evangelista conta-nos que 
Maria e José se dirigiram a Belém para o censo 
ordenado pelo imperador Augusto. O alto 
interrompe a narrativa, introduzindo a figura 
de Jesus como um noivo prometido a Sião, 
conduzindo à ária “Bereite dich”. A dignidade régia 
do recém-nascido é exaltada pelo baixo na ária 
“Großer Herr”, com um triunfante solo para 
trompete. Em contraste evidente surge o coral 
final, em que a intimidade da oração proclamada 
pelo coro é intercalada por solenes fanfarras.

Ao contrário das restantes, a Cantata II 
começa com uma Sinfonia pastoral, criando 
um ambiente de profundíssima contemplação. 
Simbolicamente, as flautas e as cordas estão 
associadas à “música dos anjos”, e os oboés 
d’amore e da caccia à “música dos pastores”. 
Os motivos melódicos da Sinfonia serão 
recuperados no coral final, alternando-os com 
o coro. O Evangelista narra o aparecimento de 
um Anjo aos pastores, incitando-os a ir adorar 
o recém-nascido, o Salvador. A ária “Frohe Hirten” 
é a passagem mais virtuosa de toda a oratória, 
com longuíssimos melismas para tenor e flauta 
solo. Por oposição, a ária “Schlafe, mein Liebster” 
apresenta o alto personificando a Virgem Maria, 
num hino de amor maternal. A proclamação 
dos Anjos, o coro “Ehre sei Gott”, é uma teia 
de contraponto construída sobre o tema do 
cantochão gregoriano Gloria in excelsis entoado 
pelos oboés d’amore.

A Cantata V é a que apresenta mais composição 
efetiva por parte de Bach, não se conhecendo 
nenhuma obra anterior em que o compositor 
se tenha baseado, à exceção da ária central 
“Erleucht’ auch”. O coro inicial apresenta um 
diálogo refinado entre os oboés d’amore e as 
cordas, reproduzido graciosamente pelas 
interjeições corais. Por contraste, as árias 
e recitativos sucedem-se num ambiente 
de profunda intimidade. Seguindo, agora, 
a narrativa de São Mateus, o Evangelista 
introduz a chegada dos Reis Magos a Jerusalém, 
inquirindo a Herodes pelo recém-nascido. 
De particular efeito, o trio “Ach, wenn wird die 
Zeit erscheinen?” confronta o elegante solo para 
violino com o alto, personificando, de novo, 
a Virgem Maria. A Cantata V é a única que 
termina com um coral estrito e despojado.

A Cantata VI recupera a solenidade festiva 
da Cantata I, recapitulando as principais 
características da Oratória de Natal. Tal concisão 
levou a afirmar-se que a cantata BWV 248/VIa, 
atualmente perdida, foi o real ponto de partida 
para as cantatas seculares que viriam a ser 
adaptadas nesta nova oratória. O coro inicial 
alterna um concertante para trompete solo 
e cordas com uma fuga vocal de passagens 
canónicas de grande efeito. A última ária, 
“Nun mögt ihr stolzen Feinde schrecken”, para tenor 
e dois oboés d’amore, retoma o ambiente do 
início da cantata V, numa elegante trio-sonata, 
solene afirmação da Fé. O recitativo final, para 
os quatro solistas, retoma o princípio do último 
recitativo da Paixão segundo São Mateus, desta 
feita inquisitivo, parafraseando poeticamente a 
passagem da Epístola de São Paulo aos Romanos 
“Se Deus está por nós, quem estará contra nós?”, 
concluindo com o brilhante e triunfante coral 
“Nun seid ihr wohl gerochen”.

josé bruto da costa
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A entrada de Michel Corboz no universo da 
música encontra-se profundamente ligada ao 
seu fascínio pela voz e pelas obras escritas no 
domínio da música vocal. Consequentemente, 
ao longo da sua longa e brilhante carreira, 
dirigiu as grandes oratórias, bem com outras 
obras que incluem coro, solistas e orquestra, nos 
principais palcos mundiais.
Depois de fundar o Ensemble Vocal de 
Lausanne, em 1961, as inúmeras distinções 
concedidas e o acolhimento entusiasta da 
imprensa às suas gravações das Vésperas e de 
L’Orfeo de Monteverdi (1965 e 1966) marcaram 
o início de uma longa carreira que evoluiu 
naturalmente, sem ambições particulares, 
enriquecendo-se todos os anos com uma nova obra.
Em 1969, Michel Corboz foi nomeado Maestro 
Titular do Coro Gulbenkian, cargo que vem 
exercendo com inexcedível competência desde 
então. À frente do Coro Gulbenkian, realizou 
um grande número de concertos e gravações, 

tendo assim colocado em destaque as qualidades 
fundamentais do agrupamento e contribuído 
decisivamente para a sua projeção nacional e 
internacional.
A discografia de Michel Corboz conta com mais 
de cem títulos, muitos deles distinguidos com 
prémios internacionais do disco. Neste domínio, 
salientam-se as grandes obras sacras de J. S. 
Bach e de Mozart, Selva morale de Monteverdi, 
as oratórias de Mendelssohn e os Requiem de 
Brahms, Fauré, Duruflé e Verdi. Na Ópera de 
Lyon recriou Ercole amante de Cavalli, obra 
composta para o casamento de Luís XIV, bem 
como David et Jonathas de Charpentier. No 
domínio da ópera, dirigiu L’Incoronazione di 
Poppea, Il ritorno d’Ulisse in patria e ainda L’Orfeo 
de Monteverdi.
Em dezembro de 1999, Michel Corboz foi 
condecorado pelo Presidente da República 
Portuguesa com a Grã Cruz da Ordem do Infante 
Dom Henrique.

Coro 
Gulbenkian

06

m
ic

he
l 

co
rb

oz
 ©

 d
r

Michel
Corboz
Maestro



De ascendência dinamarquesa, María Cristina 
Kiehr nasceu na Argentina, país onde concluiu 
a sua formação musical inicial. A partir dos 17 
anos decidiu dedicar-se ao canto e, fascinada 
pela música barroca, um ano depois viajou 
para a Europa para estudar com René Jacobs na 
Schola Cantorum Basiliensis. Simultaneamente, 
aperfeiçoou a sua técnica vocal com Eva 
Krasnai. A partir de Basileia, cidade onde 
ainda reside, desloca-se regularmente para 
atuar a nível internacional. Colaborou com 
destacados maestros no domínio da música 
antiga, incluindo J. Savall, N. Harnoncourt, 
P. Herreweghe, F. Brüggen, G. Leonhardt, 
ou K. Junghänel, bem como agrupamentos 
especializados como Concerto Vocale Leipzig, 
La Fenice, Cantus Cölln, Ensemble Vocal 
Européen, Hespèrion XXI, Elyma, Nederlands 
Kamerkoor, Concerto Köln, ou Ensemble 415, 
entre outros.
Em 1988, em Innsbruck, estreou-se no domínio 
da ópera, em Giasone de Cavalli, sob a direção de 
René Jacobs. Cantou também: Orontea de Cesti, 
L’incoronazione di Poppea de Monteverdi, e Dido 
and Aeneas de Purcell, com R. Jacobs; Dafne de 
Gagliano, L’Orfeo e Il ritorno d’Ulisse in patria de 
Monteverdi, com Gabriel Garrido; Il schiavo di 
sua moglie de F. Provenzale, com Toni Florio; e o 
papel principal em Dorilla in Tempe de Vivaldi, 
com Gilbert Bezzina. O seu repertório de ópera 
inclui ainda obras de Telemann (Orpheus), Blow 
(Venus and Adonis), Glück (Orphée et Eurydice) 
e J. Haydn (Orlando Paladino), tendo gravado a 
maioria destas obras.
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Marianne Beate 
Kielland
Meio-Soprano
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Marianne Beate Kielland estudou na Academia 
Norueguesa de Música com Svein Bjørkøy. 
Posteriormente foi também aluna de Oren 
Brown e Barbara Bonney. Iniciou a sua carreira 
internacional na Staatsoper Hannover e, ao 
longo das duas últimas décadas, afirmou-se 
como uma das mais empolgantes cantoras 
escandinavas, tendo realizado mais de 40 
gravações. Em 2012 foi nomeada para os 
Grammy, na categoria de Melhor Álbum 
Vocal Clássico, pela interpretação de Veslemøy 
Synsk de Olav Anton Thommessen. As suas 
apresentações incluem muitos dos principais 
palcos da Europa, da América do Norte e do 
Japão. Colabora regularmente com grandes 
orquestras e importantes agrupamentos de 
música antiga, sob a direção de maestros como 
Phillippe Herreweghe, Fabio Biondi, Jordi 
Savall, Rinaldo Alessandrini, Christophe 
Rousset, Marc Minkowski, Masaaki Suzuki, 
Thomas Søndergård, Thomas Dausgaard, Jos van 
Immerseel, Manfred Honeck, Daniel Reuss, ou 
Christian Eggen. O seu repertório de concerto é 
vasto, estendendo-se do século XVII até à música 
contemporânea.
Marianne Beate Kielland é também muito 
solicitada para interpretar papéis de ópera 
barroca, entre os quais: Merope, em L’oracolo in 
Messenia de Vivaldi (numa extensa digressão 
com a orquestra Europa Galante); Mensageira e 
Proserpina, em L’Orfeo de Monteverdi; Fernando, 
em La fede nei tradimenti de A. Ariosti; Apollo, em 
Terpsichore de Händel; Ercole, em Il più bel nome 
de Caldara; ou Aronn, em Il Faraone Sommerso de 
Francesco Fago.

María 
Cristina Kiehr
Soprano
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Peter Harvey estudou na Guildhall School 
of Music and Drama, em Londres. Recebeu 
vários prémios em competições internacionais, 
incluindo o Concurso de Lieder Walther Grüner, 
o English Song Award, e o Peter Pears Award. 
Ao longo da sua carreira, realizou mais de 
cem gravações que abrangem oito séculos de 
repertório, com particular incidência na música 
do período Barroco. Com os English Baroque 
Soloists e o Coro Monteverdi, sob a direção de 
John Eliot Gardiner, participou no projeto de 
gravação “Bach Cantata Pilgrimage” que inclui 
a célebre cantata a solo Ich habe genug BWV 82. 
Trabalhou com o maestro Paul McCreesh e 
o Gabrieli Consort, tendo participado nas 
gravações de A Criação de J. Haydn (vencedora 
de um prémio Grammy) e nos registos da Paixão 
segundo São Mateus de J. S. Bach, das Vésperas de 
Monteverdi e de Solomon de Händel, bem como 
em muitos concertos nos principais palcos 
mundiais. Colabora também regularmente com 
outros importantes agrupamentos como The 
King’s Consort, London Baroque, The Sixteen, 
Retrospect Ensemble, Purcell Singers, Orchestra 
of the Age of Enlightenment, Academy of 
Ancient Music, La Chapelle Royale, Collegium 
Vocale Ghent, Les Talens Lyriques, Le Concert 
Spirituel e Arsys Bourgogne, entre outros. 
Destaque ainda para a sua longa associação com 
o maestro Michel Corboz e o Ensemble Vocal 
de Lausanne. Peter Harvey fundou e dirige o 
Magdalena Consort, agrupamento de câmara 
que foca a sua atividade na música dos séculos 
XVII e XVIII.

Tilman
Lichdi
Tenor

O tenor alemão Tilman Lichdi estudou com 
Alois Treml em Estugarda e com Charlotte 
Lehmann em Würzburg. A sua formação foi 
complementada nos cursos de aperfeiçoamento 
de Ernst-Huber Contwig, Helmut Deutsch e 
Peter Schreier. Ao longo da última década, 
afirmou-se como intérprete das grandes obras 
corais de J. S. Bach e do repertório da canção de 
câmara. Apresentou-se em concertos na Europa, 
nos Estados Unidos da América e na América do 
Sul, sob a direção de maestros como K. Nagano, 
C. Prick, T. Koopman, M. Haselböck, 
W. Gönnenwein, J. Straube, F. Haider, K. Peter Flor, 
ou M. Pletnev. Entre 2005 e 20013, pertenceu 
ao elenco do Staatstheater Nürnberg, atuando 
também regularmente, como cantor convidado, 
noutros importantes centros musicais da 
Alemanha, incluindo Würzburg, Munique, 
Flensburg, Kaiserslautern, Mannheim e 
Bremen, bem como no Théâtre du Châtelet, 
em Paris. Estreou-se nos Estados Unidos da 
América em 2010, com a Sinfónica de Chicago e 
o maestro Bernard Labadie, na interpretação da 
Paixão segundo São João de J. S. Bach. No mesmo 
ano estreou-se com a Filarmónica de Nova 
Iorque, no Messias de Händel, e gravou Boulevard 
Solitude, de H. W. Henze, no âmbito do Festival 
do Ruhr.
Tilman Lichdi é muito apreciado pelas suas 
interpretações das óperas de Mozart, no entanto 
o seu repertório é mais vasto neste domínio, 
incluindo obras como O barbeiro de Sevilha 
de Rossini, I Puritani de Bellini ou Os mestres 
cantores de Nuremberga de Wagner.
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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, 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.
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sopranos
Ana Bela Covão 
Ariana Russo
Beatriz Ventura
Carla Frias
Cecília Rodrigues
Claire Santos
Cristina Ferreira
Inês Lopes
Joana Siqueira 
Maria José Conceição
Mariana Moldão
Mariana Rodrigues
Marisa Figueira
Mónica Antunes
Mónica Santos
Rosa Caldeira
Rosário Azevedo 
Rute Dutra
Sara Afonso
Verónica Silva

contraltos
Ana Urbano
Beatriz Cebola
Carmo Coutinho

Coro Gulbenkian

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

Elsa Gomes
Fátima Nunes
Inês Martins
Inês Mazoni
Joana Esteves
Joana Nascimento
Lucinda Gerhardt
Mafalda Borges Coelho 
Manon Marques
Margarida Simas
Maria Forjaz Serra
Michelle Rollin
Patrícia Mendes
Rita Tavares
Tânia Valente

tenores
Aníbal Coutinho
Artur Afonso
Diogo Pombo
Frederico Projecto
Jaime Bacharel
João Branco
João Custódio
Jorge Leiria

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Fátima Pinho
Joaquina Santos
Fábio Cachão

Manuel Gamito
Miguel Silva
Nuno Fonseca
Pedro Miguel
Pedro Rodrigues
Rodrigo Carreto
Rui Aleixo

baixos
Afonso Moreira
Fernando Gomes
Hugo Wever
João Costa
João Luís Ferreira
José Bruto da Costa
Manuel Carvalho
Mário Almeida
Nuno Gonçalo Fonseca
Nuno Rodrigues
Pedro Casanova
Pedro Morgado
Rui Borras
Sérgio Silva
Tiago Batista
Tiago Navarro
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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.

Orquestra 
Gulbenkian
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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

primeiros violinos
Priscille Reynaud 
Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 
1.º Concertino Auxiliar
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
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
Félix Duarte *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova

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

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

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
Bethany Akers 2º Solista *

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

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

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista

percussão
Abel Cardoso 2º Solista

órgão
Marcelo Giannini 1º Solista *

coordenação
António Lopes Gonçalves

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

na Satisfação 
dos Clientes.No1
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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
800 exemplares

preço
2€

Lisboa, Dezembro 2017
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