
Matthias Pintscher
Renaud Capuçon
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16 + 17 NOVEMBRO 2017



mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
música e natureza

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

Solistas da Orquestra Gulbenkian

17 NOVEMBRO 
SEXTA
21:30 — Grande Auditório
Entrada Livre

Maria Balbi Violino
Maria José Laginha Violino
Leonor Braga Santos Viola
Bin Chao Viola
Marco Pereira Violoncelo
Martin Henneken Violoncelo

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento em Ré maior, K. 136
 
Johannes Brahms
Sexteto para Cordas n.º 2, em Sol maior, op. 36
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Duração total prevista: c. 2h
Intervalo de 20 min.

* Estreia em Portugal

O concerto de dia 17 de novembro é transmitido em direto pela RTP – Antena 2. No âmbito da temporada 
“Concertos Premium” da UER, será difundido nos seguintes países: República Checa (direto), Bulgária, Espanha, 
Grécia, Croácia, Polónia, Roménia e Sérvia.

Orquestra Gulbenkian 16 NOVEMBRO 
QUINTA
21:00 — Grande Auditório

17 NOVEMBRO 
SEXTA
19:00 — Grande Auditório

Claude Debussy
Noturnos 
Nuvens
Festejos
Sereias

Matthias Pintscher
Mar’eh, para violino e orquestra *

intervalo

Igor Stravinsky 
O Pássaro de Fogo 
(versão de 1910)

1. Introdução
2. O jardim encantado de Katschei
3. Aparição do Pássaro de Fogo perseguido por Ivan     
    Tsarevich
4. Dança do Pássaro de Fogo
5. Ivan Tsarevich captura o Pássaro de Fogo
6. Súplica do Pássaro de Fogo – Aparição das treze 
     princesas encantadas
7. Jogo das Princesas com as maçãs douradas
8. Aparição súbita de Ivan Tsarevich
9. Ronda das Princesas
10. Nascer do dia – Ivan Tsarevich penetra no palácio de 
       Katschei
11. Carrilhão Mágico, aparição dos Monstros Guardiões 
       de Katschei e captura de Ivan Tsarevich – Chegada de 
       Katschei imortal – Diálogo de Katschei com Ivan 
       Tsarevich – Intercessão das princesas – Aparição do 
       Pássaro de Fogo
12. Dança da comitiva de Katschei, enfeitiçada pelo Pássaro 
      de Fogo
13. Dança infernal de Katschei – Berceuse (Pássaro de Fogo) 
       – Despertar de Katschei – Morte de Katschei 
14. Desaparecimento do Palácio de Katschei e de todos os 
       encantamentos, reanimação dos cavaleiros petrificados, 
       júbilo generalizado

Coro e Orquestra 
Gulbenkian  

Matthias Pintscher Maestro

Renaud Capuçon Violino

Paulo Lourenço Maestro do Coro Gulbenkian
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A influência de elementos extramusicais, 
sobretudo da poesia e da pintura, é uma 
constante na obra de Claude Debussy. No caso 
de Noturnos, a inspiração surgiu dos quadros 
pintados na década de 1870 pelo americano 
James McNeill Whistler, os quais retratam 
paisagens noturnas. Assim, a ligação de Debussy 
a movimentos pictóricos como o Impressionismo 
parece óbvia. Contudo, as coisas não são assim 
tão simples. A associação do compositor a poetas 
simbolistas e parnasianos, o interesse pela 
mitologia clássica e uma relação complexa com 
o Realismo ajudam a matizar essa associação. 
Os Noturnos foram escritos entre 1897 e 1899, 
tendo os dois primeiros sido estreados em Paris 
a 9 de dezembro de 1900. A primeira apresentação 
da obra na íntegra teve lugar a 27 de outubro 
do ano seguinte. Contudo, foi recebida de forma 
relativamente indiferente, o que motivou a 
sua revisão por parte de Debussy. O primeiro 
Noturno, intitulado Nuages, reflete o interesse do 
compositor pela água nos seus variados estados. 
A sobreposição e sucessão de elementos sinuosos 
e estáticos sobre uma orquestração que valoriza 
o timbre é um dos elementos mais proeminentes 
da obra. A essa textura móvel e estática em 

simultâneo são adicionados alguns solos do 
corne inglês, interpretando sempre a mesma 
melodia. Assim, o estatismo dos céus contrasta 
com o lento movimento das nuvens. Fêtes 
contrasta com a primeira peça pela animação 
e pelo movimento. A vivacidade das linhas 
melódicas ascendentes é interrompida por 
uma marcha na qual pontificam as fanfarras 
longínquas. A obra retoma os ostinati da primeira 
secção, esboroando-se até desaparecer do espectro 
auditivo. O andamento final adiciona um coro 
feminino à orquestra, de forma a emular o canto 
das sereias em que se inspira. Esses arabescos 
sem texto evocam o épico grego A Odisseia. 
Paralelamente, o recurso a tremolos nas cordas 
contribuiu para a criação de uma atmosfera 
que remete para o fantástico. O recurso ao 
maravilhoso da Antiguidade aponta para uma 
rejeição dos cânones românticos e realistas 
por parte de Debussy, situando a sua obra num 
contexto atemporal. Os ritmos circulares, 
a recusa do desenvolvimento temático e as 
melodias curvilíneas dos vários elementos, que 
adensam a textura até ao final, fixam os Noturnos 
no universo do Modernismo francês.

Claude Debussy
Saint-Germain-en-Laye, 22 de agosto de 1862
Paris, 25 de março de 1918
 
Noturnos 
composição: 1897-1899
estreia: Paris, 27 de outubro de 1901
duração: c. 25 min.
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Uma estratégia de comunicação recorrentemente 
usada pelos compositores contemporâneos é a 
escrita de peças para intérpretes reconhecidos. 
Assim, um músico de carreira internacional dá 
visibilidade a novas obras e novos compositores, 
normalmente associados a nichos de público. 
O formato concertante envolvendo violino 
e orquestra tem apresentado algumas das peças 
mais interessantes do final do século XX e 
início do XXI. Compositores como Schnittke 
ou Pintscher escreveram obras para violino e 
dedicaram-nas a intérpretes específicos. 
Mar’eh foi dedicada à destacada violinista 
Julia Fischer, que estreou a obra no Festival 
de Lucerna a 11 de setembro de 2011. A peça 
resultou de uma encomenda conjunta do 
festival da Alte Oper Frankfurt e da London 
Philharmonic Orchestra.
Matthias Pintscher é um dos compositores 
alemães mais destacados da atualidade.
Estudou com Hans Werner Henze e Helmut 
Lachenmann e é diretor artístico do Ensemble
 Intercontemporain desde 2013, um agrupamento 
fundado por Pierre Boulez para apresentar 

música contemporânea. Mar’eh é uma palavra 
hebraica que pode significar “rosto”, “aura” ou 
“uma visão bela surgida subitamente.” Essa 
polissemia é explorada pelo compositor ao longo 
da obra. O virtuosismo do solista é pontuado por 
uma grande orquestra, à qual é adicionada uma 
secção alargada de percussão, cujos papéis têm 
indicações muito específicas de técnicas 
de execução. A face do solista emerge e submerge 
numa intrincada orquestração, na qual se destaca 
a variedade tímbrica. O violino é explorado 
em todo o registo e pequenas células são 
responsáveis pelo desenrolar de uma trama 
sonora direcional. Dessa forma, Pintscher 
criou uma obra ininterrupta em que o 
acompanhamento ao solista é realizado por uma 
orquestra dividida num conjunto de agrupamentos 
de câmara contrastantes. Ao contrário do estilo 
concertante, que alterna passagens solistas com 
momentos orquestrais, Mar’eh aproxima-se de 
uma cadência virtuosística acompanhada pelas 
massas sonoras da orquestra, que variam de 
densidade e de timbre, remetendo para o estilo 
de Luigi Nono, a cuja memória a peça foi dedicada.

Matthias Pintscher
Marl, 29 de janeiro de 1971

Mar’eh, para violino e orquestra
composição: 2010-2011
estreia: Lucerna, 11 de setembro de 2011
duração: c. 23 min.
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O empresário russo Sergei Diaghilev (1872-1929) 
foi uma das pessoas mais importantes da 
primeira fase do Modernismo. Sob a sua direção, 
o bailado, a música, a cenografia e os figurinos 
foram integrados num espetáculo inovador. 
Antes de criar a companhia de bailado Ballets 
Russes, Diaghilev destacou-se como divulgador 
musical em Paris, organizando concertos de 
música russa a partir de 1907. Em 1909, fundou 
a Ballets Russes que, na fase inicial, incluía 
importantes bailarinos, coreógrafos, artistas 
plásticos e compositores russos. Assim, 
contribuiu para o lançamento da carreira 
internacional de personalidades como Mikhail 
Fokine, Vaslav Nijisnky, Leon Bakst ou Igor 
Stravinsky, que se fixaram em Paris, centro do 
Modernismo cosmopolita. Nesse contexto, os 
Ballets Russes apresentavam música considerada 
exótica, vinda de uma tradição periférica, 
conjugando-a com o sólido métier do bailado 
imperial russo. Em simultâneo, serviram de 
espaço de experimentação modernista nas 
diversas artes, cujos traços foram rapidamente 
incorporados na vida quotidiana. Por exemplo, 
os figurinos de Bakst inspiraram a moda da 
época, em especial através do costureiro Paul 
Poiret. Posteriormente, a companhia contou 

com a colaboração de músicos como Debussy, 
Falla, Satie ou Ravel. Um aspeto central na 
primeira fase dos Ballets Russes foi a colaboração 
assídua com Stravinsky. O jovem Stravinsky foi 
descoberto num concerto em São Petersburgo 
por Diaghilev, que lhe encomendou um bailado. 
Essa ligação foi de tal forma importante que 
as primeiras obras do compositor a obter 
notoriedade internacional foram as encomendas 
dos bailados O Pássaro de Fogo (1910), Petrushka 
(1911), e A Sagração da Primavera (1913).
O Pássaro de Fogo foi o primeiro bailado de 
Stravinsky e a sua estreia teve lugar na Ópera 
de Paris a 25 de junho de 1910. A coreografia é da 
autoria de Fokine, que protagonizou a estreia, 
contracenando com Tamara Karsavina. 
O argumento é inspirado em contos tradicionais 
russos, com referências ao maravilhoso eslavo. 
O Príncipe Ivan Tsarevich perde-se enquanto 
caçava e penetra no jardim mágico de Katschei, 
o Imortal. Katschei é um vilão do imaginário 
eslavo associado ao rapto e à captura de 
diversas criaturas. Essa atmosfera sobrenatural 
é sublinhada por um ostinato angular nas 
cordas graves. No jardim de Katschei, o príncipe 
encontra o Pássaro de Fogo, um animal mágico, 
papel desempenhado pela protagonista 

Igor Stravinsky
Oranienbaum, 17 de junho de 1882
Nova Iorque, 6 de abril de 1971
 
O Pássaro de Fogo 
composição: 1910
estreia: Paris, 25 de junho de 1910
duração: c. 45 min.
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feminina. Ivan apanha o pássaro e recebe 
uma pena deste após tê-lo libertado. Essa pena 
permitia ao príncipe invocar a criatura mágica 
se precisasse de auxílio. A perseguição 
é sublinhada pela vivacidade e leveza da escrita, 
que recorre a melodias ondeantes e a trilos. Na 
madrugada seguinte, Ivan encontra um castelo 
do qual saíram treze princesas que dançam e 
brincam com maçãs douradas vindas de uma 
árvore do jardim. Nessa passagem pontifica uma 
atmosfera bucólica, traduzida no melodismo 
evocativo da canção tradicional. As princesas 
revelam que o castelo pertence a Katschei, que 
as tem presas com um encantamento, e que 
os cavaleiros que as tentaram salvar foram 
transformados em pedra e a sua alma guardada 
por Katschei. Durante uma dança de roda, Ivan 
e a princesa Vasilisa apaixonam-se. Entrado o 
príncipe no castelo, soa um carrilhão mágico e 
Katschei aparece. O príncipe invoca o Pássaro 
de Fogo com a pluma, e este lança um feitiço 
sobre Katschei e os seus servos, fazendo-os 
dançar até à exaustão. A complexidade rítmica 
e a intensidade da cena são contrapostas à 
simplicidade de uma canção de embalar para 
Katschei. O Pássaro conduz o príncipe até ao 

local onde a alma de Katschei está guardada. 
Ivan destrói o ovo, matando a criatura. 
O bailado termina com uma visão do mundo 
após a destruição de Katschei, com as princesas 
e os cavaleiros livres, numa apoteose de cor 
orquestral que mistura diversos elementos 
previamente expostos.
Em O Pássaro de Fogo, o jovem Stravinsky 
misturou técnicas de compositores como 
Rimsky-Korsakov, Debussy e Scriabin. O recurso 
a um conto tradicional, a uma orquestração 
colorida que contribui para a caracterização 
dos personagens e a melodias diatónicas 
que remetem para o universo da música 
tradicional russa poderiam situar o bailado no 
tardo-Romantismo. Contudo, a utilização de 
ostinati, o cromatismo associado a personagens 
do fantástico e a fragmentação dos motivos 
apontam para uma expansão da retórica 
musical da época. Com o sucesso do bailado, 
Stravinsky extrairia alguns dos seus momentos, 
proporcionando à obra uma maior circulação. 
Assim, compôs suites orquestrais baseadas no 
bailado O Pássaro de Fogo em 1911, em 1919 e em 
1945.

notas de joão silva
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Matthias 
Pintscher
Maestro
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Matthias Pintscher é o Diretor Musical do 
Ensemble Intercontemporain e o Maestro 
Principal da Orquestra da Academia do Festival 
de Lucerna. Cumpre o sétimo ano como Artista 
Associado da Sinfónica Escocesa da BBC e foi o 
primeiro Artista em Residência na nova sala de 
concertos Elbphilharmonie, em Hamburgo.
Quando iniciou a sua formação como diretor de 
orquestra, com o compositor e maestro húngaro 
Peter Eötvös, a composição era ainda o domínio 
principal da atividade artística de Matthias 
Pintscher. Mais tarde, o seu tempo passou a 
ser dividido igualmente entre a composição e 
a direção de orquestra, sobretudo ao longo do 
período em que trabalhou com Pierre Boulez. 
Cedo ascendeu a uma posição de destaque junto 
da crítica, tendo então assumido a direção de 
orquestra como a sua atividade principal.
A temporada 16/17 incluiu projetos com a 
Filarmónica de Berlim, a Filarmónica de Los 
Angeles, a Orquestra de Cleveland, a Sinfónica 
de Dallas, a Sinfónica de Cincinnati, a Sinfónica 
da Rádio da Baviera, a Orquestra do Teatro 
Mariinsky, a Sinfónica da Rádio de Viena e 

a Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, 
bem como uma digressão na Ásia com o 
Ensemble Intercontemporain para assinalar 
o 40.º aniversário do agrupamento. Como 
maestro convidado, dirigiu a Sinfónica da 
Rádio Dinamarquesa, a Sinfónica de Sydney, 
a Filarmónica de Nova Ioque, a Sinfónica de 
Chicago, a Orquestra de Câmara Mahler e 
a Filarmónica de Helsínquia, entre outras 
orquestras. Na presente temporada dirige pela 
primeira vez a Orquestra Gulbenkian.
Matthias Pintscher é um prolífico compositor, 
sendo as suas obras interpretadas pelas 
principais orquestras e músicos em todo 
o mundo. Em 2016, Alisa Weilerstein e a 
Sinfónica de Boston estrearam o seu concerto 
para violoncelo Un Despertar. Em abril de 
2017, teve lugar a estreia da obra Shirim, para 
barítono e orquestra, com Bo Skovhus e a NDR 
Elbphilharmonie Orchester, em Hamburgo. 
Matthias Pintscher é também professor 
na Julliard School desde 2014. A sua música 
é publicada pela Bärenreiter-Verlag.
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Renaud 
Capuçon
Violino
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O violinista francês Renaud Capuçon estudou 
com Gérard Poulet e Veda Reynolds no 
Conservatório Nacional Superior de Música 
de Paris, com Thomas Brandis em Berlim e 
posteriormente com Isaac Stern. Em 1998 foi 
convidado por Claudio Abbado para exercer 
as funções de concertino principal da Gustav 
Mahler Jugendorchester. Em 2000, foi nomeado 
“Novo Talento do Ano” e em 2005 “Solista 
Instrumental do Ano” nos Victoires de la 
Musique. Em 2006 recebeu o Prémio Georges 
Enesco (Sacem). Tendo-se afirmando a nível 
internacional, apresenta-se com as principais 
orquestras e maestros, mais recentemente com a 
Sinfónica de Chicago e B. Haitink, a Filarmónica 
de Los Angeles e D. Harding, a Filarmónica 
de Nova Ioque e C. Dutoit, a Philharmonia 
Orchestra e J. Valculha, a Orquestra de Câmara 
da Europa e Y. Nézet-Séguin, a Orquestra 
Nacional de França e D. Gatti, a Orquestra de 
Toulouse e T. Sokhiev, a Sinfónica NHK (Tóquio) 
e S. Denève, ou a Sinfónica de Viena e Ph. Jordan. 
Em abril de 2007, estreou-se no Grande 
Auditório Gulbenkian, com o seu irmão Gautier, 

a Gustav Mahler Jugendorchester e o maestro 
Myung-Whun Chung.
Em 2013 tocou, em Colónia, em estreia mundial, 
o concerto para violino Aufgang, de Pascal 
Dusapin, que lhe foi dedicado. No domínio da 
música de câmara colaborou, entre outros, com 
Martha Argerich, Hélène Grimaud, Nicholas 
Angelich, Yefim Bronfman, Yuri Bashmet, 
Katia e Marielle Labèque, Mischa Maisky, Truls 
Mørk, Maria João Pires, Mikhail Pletnev, Gérard 
Caussé, ou Jean-Yves Thibaudet, nomeadamente 
em prestigiados festivais como os de Gstaad, 
Tanglewood, La Roque d’Anthéron, Lucerna, 
Lugano, Menton, Salzburgo, Saint-Denis, 
Rheinghau, ou Verbier.
Em 2011, Reanud Capuçon foi nomeado Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite pelo Governo 
Francês. É diretor musical do Festival de Páscoa 
de Aix-en-Provence, que fundou em 2013, e 
diretor do festival Les Sommets Musicaux, em 
Gstaad. É também professor de violino na Escola 
Superior de Música de Lausanne. Toca o violino 
Guarnieri del Gesu “Panette”, de 1737, que 
pertenceu a Isaac Stern.
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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.

co
ro

 g
ul

be
nk

ia
n 

©
  p

ed
ro

 f
er

re
ir

a

Coro 
Gulbenkian



sopranos
Ana Bela Covão 
Ariana Russo
Clara Coelho
Filipa Passos 
Filomena Oliveira 
Inês Lopes
Mariana Moldão
Marisa Figueira
Mónica Antunes
Rosa Caldeira
Rosário Azevedo
Rute Dutra
Sara Afonso
Susana Duarte

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

contraltos
Ana Urbano
Beatriz Cebola
Cristina Ferreira
Inês Martins
Joana Esteves
Joana Nascimento
Mafalda Borges Coelho 
Manon Marques
Margarida Simas
Maria Forjaz Serra
Marta Queirós
Patrícia Mendes
Raquel Rodrigues
Rita Tavares

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Fátima Pinho
Joaquina Santos
Fábio Cachão
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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 
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primeiros violinos
David Lefèvre 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 *

João Castro *

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 Vilan Pires *
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 *

Sérgio Sousa *

Isabel Garcia *

Orquestra Gulbenkian

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

Ana Carolina Ferreira *

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

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

Vera Morais 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 *

fagotes
Ricardo Ramos 1º Solista
Vera Dias 1º Solista Auxiliar
Carolino Carreira 1º Solista *

Álvaro Machado 2º Solista *

trompas
Gabriele Amarù 1º Solista
Kenneth Best 1º Solista
Eric Murphy 2º Solista
Darcy Edmundson-Andrade 
2º Solista
Albert Galka 2º Solista *

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

David Burt 2º Solista
Alfredo Lopes 2º Solista *

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

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
Jorge Viana 2º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Fernando Llopis 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
João Duarte 2º Solista *

Miguel Herrera 2º Solista *

Sandro Andrade 2º Solista *

André Dias 2º Solista *

piano / celesta
João Lima Soares 1º Solista *

Inês Mesquita 2º Solista *

harpas
Carolina Coimbra 1º Solista *

Emanuela Nicoli 2º Solista *

Ilária Vivan 2º 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.

na Satisfação 
dos Clientes.No1
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coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

21 Novembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Franco 
Fagioli
Il pomo d’oro
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mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano
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concertos de domingo

mecenas
música de câmara

24 + 25 Novembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

Mozart
e Schubert
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GULBENKIAN.PT
mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

8 + 9 Dezembro

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas
música e natureza

O Feiticeiro
de Oz

Orquestra 
Gulbenkian

Em concerto



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
700 exemplares

preço
2€

Lisboa, Novembro 2017
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