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Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.

Este concerto é gravado pela RTP - Antena 2.

Ciclo Grandes 
Intérpretes

Franco Fagioli Contratenor  

Il pomo d’oro

21 NOVEMBRO 
TERÇA
21:00 — Grande Auditório

Georg Friedrich Händel
Allegro da Sinfonia em Si bemol maior, 
HWV 338

Giulio Cesare in Egitto: “Presti omai l’egizia 
terra”

Imeneo: “Se potessero i sospir’ miei”

Giulio Cesare in Egitto: “Se in fiorito ameno 
prato”

Trio Sonata em Sol maior, op. 5 n.º 4

Rinaldo: “Cara sposa”

Rinaldo: “Venti, turbini”

intervalo

Georg Friedrich Händel
Alcina: “Mi lusinga il dolce affetto”

Serse: “Se bramate d’amar”

Rodrigo: Passacaglia

Ariodante: “Scherza infida”

Serse: Sinfonia do terceiro ato

Serse: “Crude furie”
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Segundo o relato de Benedetto Marcello (1686-
1739), datado de 1720, um compositor de ópera, 
antes de começar a escrever a música, devia 
contactar os cantores e acordar com os mesmos 
os estilos de árias que desejavam cantar. Só 
após escolhido o elenco, com as suas respetivas 
exigências e capacidades vocais, começava o 
processo de adaptar e pôr em música o libreto.
O mundo operático era então dominado 
pelos cantores e a ópera protagonizada pelas 
vozes solistas. Assim sendo, a pretensão de 
implementar o género operático, passaria 
necessariamente pela contratação de bons 
cantores e pela criação de toda a estrutura 
inerente à produção. Neste contexto e com o 
intuito de enraizar a opera seria italiana em 
Londres, onde esta ganhava cada vez mais 
popularidade, foi criada uma companhia de 
ópera sediada no recém construído Queen’s 
Theatre (mais tarde King’s Theatre), suportada 
por patronato. Foram contratados cantores 
italianos de renome como Nicolini, o castrato 
napolitano conhecido pelas suas qualidades 
técnicas e de representação, e também outros 
músicos europeus e até cenógrafos italianos, 
atraídos pela efervescência do ambiente 

musical londrino. Até à chegada de Georg 
Friedrich Händel, em 1710, as primeiras óperas 
apresentadas em Londres eram sobretudo 
pasticcio de obras italianas. O compositor 
alemão, que sempre ambicionou concentrar 
o seu trabalho na composição de ópera, tendo 
passado três anos em Itália imerso no estudo e 
composição desse género musical, encontrou em 
Londres, em particular no Queen’s Theatre, 
um terreno fértil para a concretização das suas 
aspirações. Assimilou o vocabulário musical 
da opera seria italiana, as suas convenções 
e características associadas a emoções 
estereotipadas, nomeadamente tipos de ária 
standard que oscilavam entre aria di bravura, 
rápida, com melismas e coloratura e aria cantabile, 
ou patetica, em tempo lento, modo tendencialmente 
menor e dissonâncias. Os afetos contidos na música 
tornavam-se assim acessíveis a todas as audiências, 
conhecedoras ou não da língua italiana.
A primeira ópera que Händel compôs 
especificamente para Londres foi Rinaldo 
(1711) e teve logo sucesso. Pouca da sua música 
operática tinha chegado a Londres antes de 
Rinaldo, à exceção de alguns excertos de Rodrigo 
(1707). Com Nicolini no papel principal e com a 

Georg Friedrich Händel
Halle, 23 de fevereiro de 1685
Londres, 14 de abril de 1759
 
Seleção de Árias de Ópera 
duração: c. 1h 30 min.
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combinação de impressionantes efeitos cénicos 
e música apaixonada e melodiosa, Rinaldo foi 
a sensação da temporada. A ária “Cara sposa” 
é um lamento de Rinaldo pela perda do amor 
de Almirena, onde o uso de cromatismos e 
o contraponto nas cordas acentua a ideia de 
perda. Em “Venti, turbini”, o protagonista jura 
vingança contra a feiticeira Armida que raptou a 
sua amada, numa aria di bravura.
O passo fundamental para o enraizamento da 
ópera italiana em Londres foi dado em 1719 com 
a criação da Royal Academy of Music por decreto 
do Rei Jorge I, que lhe garantiu um subsídio 
anual e um contrato por cinco temporadas. 
Händel reinstalou-se permanentemente na 
capital inglesa e foi nomeado “master of musick” 
da companhia. Embora não tivesse uma posição 
exclusiva como compositor, o seu cargo era de 
grande responsabilidade pois incluía escolher 
elencos entre as principais estrelas europeias. 
Pela sua mão chegaram a Londres Senesino, 
o conhecido castrato da ópera de Dresden, 
ator brilhante de temperamento difícil, e três 
anos mais tarde o soprano Francesca Cuzzoni. 
Juntos contribuíram para o grande sucesso de 
Giulio Cesare in Egitto (1724). Cheia de cenas 
dramáticas, com um rico acompanhamento 
orquestral que incluia harpa e trompas 
francesas (para criar um suposto exuberante 
clima oriental), esta ópera proporcionou aos 
cantores papéis que aproveitaram plenamente 
as suas capacidades vocais e dramáticas. A 
ária “Presti omai l’egizia terra” é a primeira de 
Cesare, curta e com uma função introdutória 
na ópera, estabelecendo o ambiente da cena. 
“Se in fiorito ameno prato” é um momento de 
exibição vocal assente no diálogo entre a voz e o 
violino solista, que imita o canto de um pássaro 
no prado.
Händel nunca deixou de viajar nem de trocar 
correspondência em busca dos melhores 
cantores. A melhor garantia de manter a saúde 
financeira da companhia de ópera era assegurar 
um cartaz com grandes estrelas. Mas nos anos 
30, a vida musical londrina agitava-se. Em 1732 
abria o Covent Garden e a Royal Academy of 

Music (agora dominada por Händel) continuava 
a ter sucessos, mas o público inglês começava a 
perder algum entusiasmo pela ópera italiana. 
Por outro lado, um grupo de nobres, liderado 
pelo Príncipe de Gales, contestava o domínio 
de Händel e da Academy e criava a Opera of 
Nobility, importando o seu próprio compositor, 
Nicola Porpora, que por sua vez trouxe consigo 
um grupo de cantores italianos de renome 
encabeçados por Farinelli, o mais famoso 
castrato de todos os tempos. Mas Händel tinha 
contratado Giovanni Carestini, sobre quem 
Adolf Hasse disse “aquele que não ouviu 
Carestini não conhece o mais perfeito estilo 
de canto”. Entre 1733 e 1737, Händel e Porpora 
competiram pela hegemonia operática em 
Londres, até ambas as companhias entrarem em 
colapso financeiro.
Foi Carestini quem estreou o papel principal de 
Ariodante (1735), reconhecida hoje como uma 
das grandes óperas de Händel. “Scherza infida” 
é uma ária de sofrimento e raiva. Na mesma 
temporada estreou Alcina, um dos maiores 
sucessos de Händel em Londres, com 18 récitas 
e reposição nas três temporadas seguintes. 
Carestini esteve no papel de Ruggiero, um 
cavaleiro enfeitiçado por Alcina. A ária “Mi 
lusinga il dolce affeto” é serena e amorosa.
Antes de se dedicar à oratória, Händel ainda 
proporcionou o début inglês do castrato Gaetano 
Caffarelli, que, entre outras, cantou Serse (1738), 
uma das melhores óperas tardias do compositor, 
embora o musicólogo Charles Burney o tenha 
acusado de misturar tragédia, comédia e 
bufonaria “que Apostolo Zeno e Metastasio já 
tinham banido da ópera séria”. As árias evitam 
a estrutura tripartida (Da capo), dominante 
desde sempre nas óperas de Händel. “Se bramate 
d’amar” e “Crude furie” são árias di bravura. 
Imeneo foi a penúltima ópera de Händel 
e, segundo Charles Jennens, libretista das 
suas maiores oratórias, “a pior de todas as 
composições de Händel” mas onde “metade das 
canções são boas”. “Se potessero i sospir’ miei” 
é uma bela ária onde Tirinto anseia rever a sua 
amada.

susana duarte
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Presti omai l’egizia terra
Giulio Cesare in Egitto

Presti omai l’egizia terra
le sue palme al vincitor.

Se potessero i sospir’ miei
Imeneo

Se potessero i sospir’ miei
Far che l’onde a queste sponde,
Riportassero il legno infido,
Io vorrei tutti sciogliere là sul lido
I sospiri del mio cor.

Manon possono far dal mare
Ritornare a me Rosmene.
Deh! Su l’ale a queste arene
La conduca il Dio d’Amor!

Se in fiorito ameno prato
Giulio Cesare in Egitto

Se in fiorito ameno prato
l’augellin tra fiori, e fronde si nasconde,
fa più grato il suo cantar.

Se così Lidia vezzosa
spiega ancor notti canore,
più graziosa fa ogni core innamorar.

Cara sposa
Rinaldo

Cara sposa, amante cara,
Dove sei?
Deh! Ritorna a’ pianti miei!

Del vostro Erebo sull’ara,
Colla face dello sdegno
Io vi sfido, o spirti rei!

Dê por fim a egípcia terra
Júlio César no Egito

Dê por fim a egípcia terra
a palma ao vencedor.

Se os meus suspiros pudessem
Imeneo

Se os meus suspiros pudessem
Impelir as ondas a trazer
Para esta margem o barco desleal,
Eu queria soltá-los todos na praia
Os suspiros do meu peito.

Mas não conseguem que do mar 
Volte para mim Rosmene.
Ah! Com asas a esta praia
O Deus do Amor a conduza!

Se em florido ameno prado
Júlio César no Egito

Se em florido ameno prado
a ave entre flores e ramos se esconde,
mais agradável é o seu cantar.

Se assim Lídia encantadora
solta ainda notas canoras,
mais bela todos os corações apaixona.

Cara esposa
Rinaldo

Cara esposa, amante cara,
Onde estás?
Ah! Volta aos meus prantos!

Do vosso Érebo no altar,
Com o rosto indignado
Eu desafio-vos, ó maus espíritos!

06
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Venti, turbini
Rinaldo

Di speranza un bel raggio
Ritorna a consolar l’alma smarrita;
Sì adorata mia vita!
Corro veloce a discoprir gl’inganni;
Amor, sol per pietà, dammi i tuoi vanni!

Venti, turbini, prestate
Le vostre ali a questo piè!
Cieli, numi, il braccio armate
Contro chi pena mi diè!

Mi lusinga il dolce affetto
Alcina

Mi lusinga il dolce affetto
Con l’aspetto del mio bene.
Pur chi sà? temer conviene,
Che m’inganni amando ancor.

Ma se quella fosse mai
Che adorai, e l’abbandono;
Infedele, ingrato io sono,
Son crudele e traditor.

Se bramate d’amar
Serse

Se bramate d’amar, chi vi sdegna,
vuò sdegnarvi, ma come, non sò.

La vostra ira crudel me l’insegna,
tento farlo, e quest’alma non può.

Scherza infida
Ariodante

E vivo ancora?
E senza il ferro,
Oh Dei! che farò?
Che mi dite, o affanni miei?

Ventos, turbilhões
Rinaldo

Da esperança um belo raio
Volta a consolar a alma perdida;
Minha vida tão adorada!
Corro rápido a descobrir os enganos;
Amor, por piedade, dá-me as tuas asas!

Ventos, turbilhões, dai
As vossas asas a estes pés!
Céus, numes, armai o braço 
Contra quem me atormentou!

Lisonjeia-me o doce afeto
Alcina

Lisonjeia-me o doce afeto
Com o aspeto do meu bem.
Mas quem sabe? Convém temer,
Que me engane mesmo amando.

Mas se aquela for 
A que adorei, e abandono-a;
Infiel, ingrato eu sou,
Sou cruel e traidor.

Se desejais amar
Serse

Se desejais amar, quem vos desdenha,
desdenhar-vos-ei, mas como, não sei.

A vossa ira cruel ensina-mo,
tento fazê-lo, e esta alma não consegue.

Brinca infiel
Ariodante

E ainda estou vivo?
E sem armas,
Oh Deuses! Que farei?
Que me dizeis, ó minhas ânsias?

07



Scherza infida in grembo al drudo,
Io tradito a morte in braccio
Per tua colpa ora men vo.

Ma a spezzar l’indegno laccio,
Ombra mesta, e spirto ignudo,
Per tua pena io tornerò.

Crude furie
Serse

Crude furie degl’orridi abissi,
aspergetemi d’atro veleno!

Crolli il mondo, e’l sole s’eclissi
a quest’ira, che spira il mio seno!

Brinca infiel no colo do amante,
Eu traído, por tua culpa, 
Agora vou morrer.

Mas para quebrar o indigno laço,
Sombra triste, e espírito nu,
Por teu mal eu voltarei.

Cruéis fúrias
Serse

Cruéis fúrias dos horrendos abismos,
aspergi-me com atro veneno!

Caia o mundo, e o sol se eclipse
perante esta ira, que inspira o meu peito!

traduções: linguaemundi

08



09

fr
an

co
 fa

gi
ol

i ©
 ju

li
an

 l
ai

di
g

O argentino Franco Fagioli é considerado um 
dos principais contratenores da atualidade, 
sendo reconhecido pelo seu virtuosismo, pela 
beleza da sua expressão vocal e por uma rara 
desenvoltura técnica que se estende por três 
oitavas. É o primeiro contratenor 
a assinar um contrato de exclusividade com a 
Deutsche Grammophon, facto que reflete o seu 
estatuto como uma das principais estrelas da 
ópera, nomeadamente desde o Barroco até ao 
início do séc. XIX. A sua primeira gravação para 
a DG, Rossini, com a orquestra Armonia Atenea 
e George Petrou, recebeu os maiores elogios da 
crítica internacional.
Para além da sua estreia no Grande Auditório da 
Fundação Gulbenkian, os destaques da presente 
temporada incluem primeiras apresentações no 
Scala de Milão, como Andronico em Tamerlano, 
de Händel, e na Ópera Nacional Holandesa, 
no papel principal de Eliogabalo, de Cavalli. 
A sua agenda inclui também digressões com 
a Orquestra de Câmara de Basileia, Il pomo d’oro 
e a Orquestra Barroca de Veneza. Nos palcos 
de ópera interpreta Arsace, em Semiramide de 
Rossini, na Ópera Nacional da Lorena; Idamante, 

Franco
Fagioli

em Idomeneo, na Royal Opera House; Piacere, em 
Il trionfo del Tempo e del Disinganno, de Händel, 
no Festival d’Aix-en-Provence, na Ópera de 
Lille e no Teatro de Caen; e o papel principal de 
Giulio Cesare in Egitto, no Teatro Colón de Buenos 
Aires e na Ópera de Zurique. Nas temporadas 
seguintes está previsto o seu regresso à Royal 
Opera House e ao Staatstheater Karlsruhe, bem 
como estreias na Bayerische Staatsoper e na 
Hamburgische Staatsoper.
Franco Fagioli afirmou-se também como 
solista de concerto, tendo-se apresentado nos 
festivais de Halle, Ludwigsburg, Innsbruck 
e Salzburgo, em colaboração com maestros 
como R. Alessandrini, A. Curtis, G. Garrido, 
N. Harnoncourt, R. Jacobs, J. M. Quintana, 
M. Minkowski, R. Muti, ou C. Rousset. A sua 
discografia inclui os papéis principais em Orfeo 
ed Euridice e Ezio de Gluck, Adriano in Syria de 
Pergolesi, Berenice e Teseo de Händel, Artaserse 
e Catone in Utica de L. Vinci, La Concordia de’ 
pianeti de Caldara, Siroe, rè di Persia de J. A. Hasse, 
e os álbuns a solo Arias for Caffarelli e Il maestro 
Porpora.

Contratenor
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A orquestra Il pomo d’oro foi fundada em 2012. 
Inicialmente focada no repertório da ópera barroca, 
tem vindo a dedicar-se progressivamente 
à música instrumental. Os seus músicos são 
especialistas no domínio da interpretação 
autêntica em instrumentos de época. 
Em conjunto com o jovem maestro Maxim 
Emelyanychev, formam um agrupamento de 
grande qualidade que combina o conhecimento 
estilístico com a desenvoltura técnica e o 
entusiasmo artístico.
O nome da orquestra refere-se ao título de uma 
ópera de Antonio Cesti, composta para o 
casamento do Imperador Leopold I da Áustria 
com Margarita Teresa de Espanha, em Viena, 
em 1666. A ópera constituiu a parte final de uma 
celebração imperial de grande esplendor que 
incluiu impressionantes efeitos especiais. 
Il pomo d’oro foi provavelmente a mais excessiva 
e dispendiosa produção operática na então curta 
história da ópera.
A orquestra Il pomo d’oro gravou quatro óperas: 
Tamerlano e Partenope de Händel, Catone in Utica 
de L. Vinci, todas dirigidas por Riccardo Minasi, 
e ainda Ottone de Händel, dirigida por George 
Petrou. A colaboração com o violinista e maestro 

Il pomo d’oro

R. Minasi esteve também na base da primeira 
gravação premiada, Vivaldi: Concerti per Violino 
IV “L’Imperatore”. A segunda gravação, Concertos 
para Violino “Per Pisendel”, de Vivaldi, com o 
solista e maestro Dmitry Sinkovsky, recebeu 
o Diapason d’Or. O álbum Arias for Caffarelli 
recebeu o Choc de l’année 2013 da revista francesa 
Classica. Outras gravações incluem: Concerti per 
due violini e archi (Vivaldi), com R. Minasi e 
D. Sinkovsky; concertos para cravo e violino 
de J. Haydn, com M. Emelyanychev e R. Minasi; 
o CD Giovincello, com o jovem violoncelista Edgar 
Moreau, merecedor do prémio ECHO Klassik 
2016. Gravaram com a meio-soprano Joyce 
DiDonato o disco In War and Peace, seguindo-se 
apresentações em concerto nos Estados Unidos 
da América e na Europa, incluindo o Grande 
Auditório Gulbenkian em maio de 2018.
A orquestra Il pomo d’oro tem-se apresentado 
nos principais palcos da Europa e na América 
do Norte, incluindo Théâtre des Champs-Élysées 
(Paris), Theater an der Wien, Herkulessaal de 
Munique, Barbican Centre e Wigmore Hall 
(Londres) e Carnegie Hall de Nova Ioque. 
Apresentaram-se na Gulbenkian Música em 
2015, 2016 e 2017.
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violinos
Zefira Valova Concertino
Victoria Melik
Daniela Nuzzoli
Maria Grokhotova
Isabella Bison

violinos ii
Alfia Bakieva
Claudio Rado
Giacomo Catana
Alessia Pazzaglia

violas
Stefano Marcocchi
Giulio D’Alessio

violoncelos
Ludovico Minasi
Cristina Vidoni

contrabaixo
Grigory Krotenko

oboé e flauta
Roberto de Franceschi

fagote
Katrin Lazar

cravo 
Federica Bianchi

Il pomo d’oro
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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, Novembro 2017
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