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Duração total prevista: c. 1h 45 min.
Intervalo de 20 min.

O Concerto do dia 21 de outubro é gravado pela RTP - Antena 2.

Orquestra Gulbenkian

Orquestra Gulbenkian
Giancarlo Guerrero Maestro

Nikolai Demidenko Piano

20 OUTUBRO 
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

21 OUTUBRO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Sergei Rachmaninov
Concerto para Piano e Orquestra n.º 2, em 
Dó menor, op. 18

Moderato
Adagio sostenuto
Allegro scherzando

intervalo

Ottorino Respighi
Le fontane di Roma

La fontana di Valle Giulia all’alba
La fontana del Tritone al mattino
La fontana di Trevi al meriggio
La fontana di Villa Medici al tramonto

I pini di Roma

I pini di Villa Borghese
I pini presso una catacomba
I pini del Gianicolo
I pini della Via Appia
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Sergei Rachmaninov iniciou os esboços do 
seu Concerto para Piano e Orquestra n.º 2, em 
Dó menor, op. 18, no outono de 1900, após o 
prolongado período de inatividade criativa que 
se seguiu à malograda estreia da sua Sinfonia 
n.º 1, em Ré menor, op. 13, ocorrida em São 
Petersburgo, a 28 de março de 1897. Talvez como 
forma de combater o desalento e a tristeza, o 
músico voltou-se para o seu instrumento de 
eleição, o piano, nele concentrando novas ideias 
e conjugando-as com as forças orquestrais. A 
composição paulatina prolongou-se até abril 
de 1901, tendo a primeira audição pública do 
Concerto n.º 2 tido lugar no mês de novembro 
seguinte, com a Sociedade Filarmónica de 
Moscovo e o compositor ao piano, sob a direção 
de Alexander Siloti.
A expectativa impõe-se desde os primeiros 
compassos do andamento introdutório, 
Moderato, com a sucessão de majestosos acordes 
do solista, em crescendo, alternando com nota-
pedal na dominante. Por sua vez, as cordas 
introduzem o primeiro tema da exposição, 
sobre a teia elaborada de harpejos do piano. 
O solista intensifica o trabalho virtuosístico, 
antes do aparecimento do segundo tema, 

também nas cordas, com perfil breve e 
nostálgico. Rapidamente o solista intervém, com 
fragmentos do primeiro tema, agora fundidos 
na filigrana orquestral, num quadro de beleza 
ímpar. Surge ainda um terceiro tema, breve 
arabesco entoado pelas madeiras e retomado, na 
recapitulação, pelo solista.
No segundo andamento, Adagio sostenuto, 
o músico reflete toda a sua reconhecida 
veia expressiva, plasmada nos motivos da 
flauta e do clarinete, emoldurados pelas 
harmonias harpejadas do solista. A secção 
central do andamento, Più animato, faz apelo 
a um virtuosismo de cariz lisztiano, baseado 
em segmentos escalares e ornamentação 
diversa. Existem afinidades entre os primeiros 
compassos do último andamento, Allegro 
scherzando, e o terceiro tema do Moderato inicial, 
o que releva do princípio cíclico herdado do 
compatriota Piotr Ilitch Tchaikovsky (1840-
1893). Não ficam por aqui, de resto, as afinidades 
entre os dois músicos russos, como se constata 
pela textura densamente harmonizada, em 
tutti orquestral, dos derradeiros compassos do 
andamento. 

Sergei Rachmaninov
Oneg, 1 de abril de 1873
Beverly Hills, 28 de março de 1943
 
Concerto para Piano e Orquestra n.º 2, 
em Dó menor, op. 18 
composição: 1900-1901
estreia: Moscovo, 9 de novembro de 1901
duração: c. 35 min.
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Figura marcante do panorama musical italiano 
no período anterior à Segunda Grande Guerra, 
Ottorino Respighi foi um dos responsáveis 
pela revivificação de uma genuína tradição de 
música instrumental, cuja influência se havia 
dissipado na sociedade do seu tempo, face à 
afirmação crescente da ópera e dos seus mais 
carismáticos representantes. A par com Gian 
Francesco Malipiero (1882-1973) e Alfredo 
Casella (1883-1947), Respighi deu forma a um 
corpus vocal e instrumental diversificado, do 
qual se destacam as numerosas obras para 
grande orquestra, em especial aquelas que 
adquiriram maior celebridade junto do público, 
em grande medida graças à ação divulgadora do 
maestro italiano Arturo Toscanini (1867-1957). 
Entre estas últimas, encontra-se, sem dúvida, 
o tríptico constituído pelos poemas sinfónicos 
intitulados Le fontane di Roma, I pini di Roma e 
Feste romane, desde sempre muito apreciado 
pela instrumentação riquíssima e pelos efeitos 
colorísticos, de cunho “impressionista”. 
A primeira partitura, Le fontane di Roma, 
foi composta em 1916, partindo de uma ideia 
original que foi a de representar musicalmente 
uma seleção de fontes famosas da capital 

italiana, observadas em fases sucessivas do dia 
“em que o caráter de cada fonte se harmonizava 
melhor com a paisagem envolvente”, segundo 
o próprio compositor. Da neblina matinal de 
La fontana di Valle Giulia all’alba, passamos, pois, 
à exuberância das danças protagonizadas por 
náiades e tritões, no epicentro refrescante de La 
fontana del Tritone al mattino. Ao meio-dia, segue-
se a evocação festiva do cortejo do deus romano 
do mar, Neptuno, com o seu séquito de criaturas 
míticas, em La fontana di Trevi al meriggio. 
O último quadro musical, La fontana di Villa 
Medici al tramonto, representa o recolhimento 
da natureza e das suas criaturas, ante a chegada 
do crepúsculo e da noite.
Como a obra anterior, I pini di Roma foi 
inspirada por impressões visuais e sonoras da 
cidade, tendo os bosques de pinheiros como 
denominador comum. Concluída em 1924, a 
partitura veio a ser estreada a 14 de dezembro 
de 1924, pela Orquestra do Teatro Augusteo, sob 
a direção de Bernardino Molinari. No primeiro 
andamento, I pini di Villa Borghese, a evocação 
assume a forma de jogos e brincadeiras entre 
crianças que dão largas à sua imaginação nos 
jardins do conhecido palácio romano. Corridas 

Ottorino Respighi
Bolonha, 9 de julho de 1879
Roma, 18 de abril de 1936
 
Le fontane di Roma
composição: 1916
estreia: Roma, 11 de março de 1917
duração: c. 16 min.

I pini di Roma
composição: 1924
estreia: Roma, 14 de dezembro de 1924
duração: c. 20 min.
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desenfreadas, jogos da apanhada e simulações 
do render da guarda fazem parte deste universo-
miniatura, dominado pela alegria e pela 
vivacidade. O andamento que se segue, sem 
interrupção, I pini presso una catacomba, impõe 
contraste acentuado, com as cordas graves da 
orquestra a representarem as sombras difusas 
e enigmáticas que a folhagem das árvores 
projeta na entrada de uma catacumba. O solo 
tranquilo de trompete emerge, enfim, como 
que a servir de prelúdio ao coro magnificente 
dos metais, qual hino de esperança saído das 
profundezas sepulcrais, apoiado nos apelos 
arrebatados das cordas. No terceiro andamento, 
I pini del Gianicolo, Respighi representa o suave 
ondular das copas na colina de Janículo, situada 
no segmento oriental de Roma e conhecida 
por ter sido polo do culto ao deus Jano. O 
andamento principia com um rasgo do piano, 
contemplado no incomum plano global de 
instrumentação, ao lado do glockenspiel, da 
harpa e da celesta. Logo o clarinete inicia longa 
e bela melopeia, secundada pela flauta e pelas 
cordas, em ambiente de grande serenidade. 
O ambiente bucólico conhece momentos de 

realismo acrescido nos compassos finais, com 
a reprodução do canto do rouxinol, a servir de 
desfecho à longa peroração da orquestra. I pini 
della Via Appia é o último quadro deste périplo 
pela Roma antiga, repleta de mitos e realizações 
grandiosas. Da teia orquestral emerge o apelo 
surdo, incessante, de centúria em marcha ainda 
ao longe, a qual regressa à capital do império 
para receber justa aclamação, pelos seus feitos 
e conquistas. O corne inglês introduz uma 
melodia ambígua, acentuando a expectativa que 
paira sobre a progressão massiva de forças. Mas 
eis que ressoam, com brilho vitorioso, as vozes 
dos fliscornes, porta-vozes das antigas bucinas 
e símbolo da homenagem à cidade e à cultura 
que foram berço do mundo moderno. O molde 
programático da partitura, centrado nos núcleos 
arbóreos de Roma, parece diluir-se, neste último 
andamento, rumo a um patamar de expressão 
guerreira que viria a tomar forma definitiva no 
poema sinfónico de 1928, Feste romane. Não deixa 
de se fazer sentir, contudo, o murmurejar da 
folhagem, à medida que o cortejo avança, rumo 
ao monte capitolino. 

notas de rui cabral lopes
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O maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero 
é o Diretor Musical da Orquestra Sinfónica de 
Nashville, à frente da qual tem vindo a realizar 
um notável trabalho de renovação ao longo dos 
últimos anos. Liderou a Sinfónica de Nashville 
na conquista de vários prémios Grammy, 
incluindo a gravação dedicada às obras do 
compositor americano Stephen Paulus, em 2016. 
A partir da temporada 2018/19 será o Maestro 
Convidado Principal da Orquestra Gulbenkian, 
a qual dirigiu em 2007, 2009 e fevereiro de 2017.
Giancarlo Guerrero é um convidado regular 
de importantes agrupamentos orquestrais na 
América do Norte, incluindo os de Baltimore, 
Boston, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Detroit, 
Houston, Indianápolis, Montreal, Seattle, 
Toronto, Vancouver, Filadélfia, Washington 
DC (National Symphony), ou Los Angeles. 
Têm sido também muito bem recebidas as suas 
frequentes apresentações na Europa, à frente de 
grandes orquestras como a Sinfónica da Rádio 
de Frankfurt, a Filarmónica de Bruxelas, a 
Deutsche Radio Philharmonie, a Filarmónica da 
Radio France, a Residentie Orkest, a Orquestra 

Giancarlo 
Guerrero

Nacional do Capitólio de Toulouse, a Filarmónica 
de Nice, ou a Filarmónica de Londres, entre outras. 
Dirigiu e estreou várias obras de compositores 
americanos contemporâneos, incluindo John 
Adams, John Corigliano, Osvaldo Golijov, 
Jennifer Higdon, Michael Daugherty, Roberto 
Sierra e Richard Danielpour. Com a Sinfónica de 
Nashville, gravou obras de Richard Danielpour 
e Roberto Sierra (Naxos), bem como o Concerto 
para Banjo de Béla Fleck (Deutsche Gramophon).
No domínio da ópera, dirigiu produções de Carmen, 
La bohème e Rigoletto, nomeadamente na Ópera 
Lírica da Costa Rica, bem como a estreia 
australiana da ópera de câmara Ainadamar, 
de Osvaldo Golijov, no Festival de Adelaide.
Giancarlo Guerrero diplomou-se pelas 
Universidades Baylor (Waco) e Northwestern 
(Texas). Teve como principais professores de 
direcção Michael Haithcock, Stephen Heyde, 
Victor Yampolsky e Guillermo Scarabino. 
Em 2004 recebeu o Prémio Helen M. Thompson, 
atribuído pela American Symphony Orchestra 
League.

Maestro
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Nikolai Demidenko foi aluno de Anna Kantor 
na Escola de Música Gnessin e de Dmitri 
Bashkirov no Conservatório de Moscovo. 
Foi um dos finalistas do Concurso Internacional 
de Montreal (1976) e do Concurso Internacional 
Tchaikovsky (1978), em Moscovo. Em 2014 
recebeu um doutoramento honorário da 
Universidade do Surrey. As suas apaixonantes e 
virtuosísticas interpretações dos concertos para 
piano de Beethoven, Chopin, Brahms, Prokofiev, 
Rachmaninov, ou Tchaikovsky, focaram a 
atenção do público e da crítica internacional 
e firmaram a sua reputação como um dos mais 
destacados pianistas do nosso tempo.
Ao longo da sua brilhante carreira, Nikolai 
Demidenko colaborou com importantes 
maestros como Y. Temirkanov, R. Norrington, 
V. Fedoseyev, C. Dutoit, E. Svetlanov ou A. Davis. 
Entre outras grandes orquestras, tocou com 
a Filarmónica de São Petersburgo, a Royal 
Philharmonic, a Philharmonia Orchestra, 
a Orchestra of the Age of Enlightenment, 
a Sinfónica de Queensland, a Sinfónica de 
Singapura, a Sinfónica Yomiuri Nippon, a 
Sinfónica de Barcelona e Nacional da Catalunha, 
a Orquestra Nacional de Espana, a Orquestra 

Nikolai 
Demidenko

Nacional de França, a Sinfónica Dinamarquesa, 
ou a Sinfónica de Helsínquia. Para além das suas 
apresentações com a Orquestra Gulbenkian, 
na presente temporada realiza uma digressão 
no Reino Unido, com a Orquestra Sinfónica 
Nacional Checa, e colabora com a Filarmónica 
da Eslovénia e a Filarmónica de Seul, entre 
outras orquestras.
Nikolai Demidenko apresentou-se em recital 
em muitos dos principais palcos a nível 
internacional, incluindo o Grande Auditório 
do Conservatório de Moscovo, o Konzerthaus 
de Berlim, o Grande Teatro Nacional de Pequim, 
o Hong Kong City Hall, o Melbourne Recital 
Center e o Sydney City Recital Hall. É também 
um convidado regular das principais salas 
londrinas: Barbican, Wigmore Hall, Cadogan 
Hall, Royal Festival Hall e St. John’s Smith 
Square. Na presente temporada regressa ao 
Fribourg International Piano Series, na Suíça, 
à Sociedad de Concertos de Alicante e ao 
Cristoforium Zagreb. 
Nikolai Demidenko realizou perto de quatro 
dezenas de gravações, muitas delas distinguidas 
com os mais importantes prémios discográficos 
internacionais.

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.

Orquestra 
Gulbenkian
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primeiros violinos
David Lefèvre Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 
1º Concertino Auxiliar *

Josefine Dalsgaard 
1º 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
João Castro *

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 *

Miguel Simões *

Mafalda Rodrigues *

Catarina Barreiros *

Nelson Gomes *

Anne Victorino de Almeida *

Sandra Escovar *

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 *

Ricardo Contreras *

Antico Chiara *

Catarina Silva *

Orquestra Gulbenkian

Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

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

Catarina Gonçalves *

Nelson Ferreira *

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Domingos Ribeiro 1º Solista
Manuel Rêgo 2º 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 *

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
Roberto Erculiani 2º Solista *

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

trompetes
Stephen Mason 2º Solista
Paulo Carmo 1º Solista Auxiliar *

David Burt 2º Solista
Alfredo Lopes 2º Solista *

Filipe Coelho 2º Solista *

Daniel Louro 2º Solista *

Carolina Alves 2º Solista *

trombones
Emanuel Rocha 1º Solista *

Rui Fernandes 2º Solista
André Melo 2º Solista *

José Gato 2º Solista *

Fábio Moreira 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
Elmano Pereira 2º Solista *

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Sandro Andrade 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista 

Duarte Santos 2º Solista *

Sandra Perez 2º Solista *

André Castro 2º Solista *

João Duarte 2º Solista *

celesta
Inês Mesquita 2º Solista * 

piano
Karina Aksenova 1º Solista *

órgão
André Ferreira 1º Solista * 

harpa
Carolina Coimbra 1º Solista *

Leonor Maia 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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Alina 
Ibragimova
Il pomo d’oro

hasse  ·  c. p. e. bach  ·  haydn
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Coro e Orquestra 
Gulbenkian

Ton Koopman
J. S. Bach



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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o índice
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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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