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Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Concerto sem intervalo

* Primeira Audição Moderna

Este concerto é gravado pela RTP – Antena 2

Te Deum
em São Roque

31 DEZEMBRO 
DOMINGO
17:00 — Igreja de São Roque

Brás Francisco de Lima 
Te Deum Laudamus *

Allegro vivace
Andantino
Allegro spiritozo

Te Dominum
Tibi omnes angeli
Sanctus
Te gloriosus
Te Martirium
Patrem imensae Majestatis
Sanctum quoque
Tu Patris sempiternus
Ti devicto mortis
Judez crederis
Te ergo quaesumus
Slavum fac populum tuum
Per singulos dies
Dignare, Domine
Fiat misericordia
In te Domine speravi
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Jorge Matta Maestro
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Apesar de ter tido o privilégio de estudar em 
Nápoles a expensas do rei D. José e de ter sido 
um dos Mestres do Real Seminário de Música da 
Patriarcal, Brás Francisco de Lima permaneceu 
como uma figura relativamente discreta na 
vida musical de Lisboa da segunda metade do 
século XVIII, sobretudo em comparação com 
a maior notoriedade atingida pelo seu irmão 
Jerónimo Francisco de Lima (1743-1822). A 
sua produção conhecida restringe-se a alguns 
motetes e salmos e a duas obras de maior fôlego: 
a oratória Il trionfo di Davidde, estreada no Paço 
da Ajuda a 19 de março de 1785 (dia onomástico 
de D. José, Príncipe da Beira) e o Te Deum para 
o Dia de São Silvestre, interpretado na Capela 
Real da Ajuda em 1782. A composição destas 
obras, destinadas a ocasiões importantes no 
calendário da corte, revelam um certo apreço da 
família real pelo compositor e, no caso concreto 
do Te Deum, colocam-no a par de um conjunto de 
compositores de relevo que ao longo do século 
XVIII foram produzindo imponentes criações 
policorais para a cerimónia de ação de graças 
de 31 de dezembro. Esta prática, inicialmente 
promovida pelos jesuítas na Igreja de São Roque, 
ganhou renovado esplendor a partir de 1718 
com a determinação de D. João V para que fosse 

realizada à maneira de Roma, com o suporte 
da corte e do Patriarcado. Após a expulsão 
dos jesuítas pelo Marquês de Pombal em 1759, 
passou a fazer-se na Capela Real da Ajuda.
A formação em Nápoles e o contacto com 
destacados compositores do meio musical 
português deram a Brás Francisco de Lima 
as ferramentas necessárias para assimilar os 
principais códigos desta tradição. O seu nome 
não aparece no Livro de Admissões do Seminário 
da Patriarcal, ao contrário do que sucede com o 
seu irmão Jerónimo, sendo provável que tenha 
iniciado os estudos já em Nápoles, pois teria 
apenas oito anos quando realizou a viagem. 
Os passaportes que se guardam na Torre do 
Tombo registam a saída para Itália “de cinco 
seminaristas da Basílica Patriarcal, a saber 
Jerónimo Francisco de Lima, João de Sousa 
[Carvalho], Joaquim de Santa Anna, Camilo 
Jorge Cabral e José de Almeida, os quais por 
ordem de Sua Majestade vão aperfeiçoar-se 
na Arte da Música” (12 de maio de 1760) e 
num documento à parte, com a mesma data, 
o nome de Brás Francisco de Lima. Os jovens 
portugueses ingressaram no Conservatório 
de Santo Onofrio a Capuana e terão tido entre 
os seus mestres Carlo Contumacci e Giuseppe 

Brás Francisco de Lima
Lisboa, 1752
Lisboa, 25 de setembro de 1813
 
Te Deum Laudamus 
composição: 1782
estreia: Lisboa, 31 de dezembro 1782
duração: c. 80 min.
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Dol. Sousa Carvalho e Jerónimo Francisco de 
Lima regressaram a Lisboa em 1767, mas Brás 
Francisco de Lima e Camilo Cabral só voltaram 
para Portugal em 1774. Nessa data, Lima foi 
nomeado Mestre do Seminário, ficando ao 
serviço da instituição até 1797, ano em que 
se aposentou. Segundo Ernesto Vieira, Brás 
Francisco de Lima teria trocado a profissão 
musical pelo comércio, suposição que pode ter 
partido de um comentário de William Beckford 
no seu Diário (20-11-1787), no qual descreve 
o compositor como “um moço desajeitado e 
pedante” depois de este ter acompanhado o seu 
irmão Jerónimo e o tenor Policarpo da Silva 
numa visita a sua casa. O viajante britânico 
refere que se tratava de “um compositor não 
indiferente” que preferiu ser “apresentado como 
um comerciante totalmente ignorante  
de Música”.
O Te Deum de Brás Francisco de Lima obedece 
à estrutura padrão da cerimónia do dia de 
São Silvestre, a qual incluía uma secção 
introdutória formada por uma Sinfonia e pelo 
hino O salutaris hostia. Seguiam-se o Te Deum 
propriamente dito e o Tantum ergo. No concerto 
de hoje apenas será interpretada a Sinfonia e o  
Te Deum. Ao contrário dos Te Deum que 
celebravam eventos dinásticos (nos quais 
todo o texto era posto em música), o Te Deum 
do último dia do ano fazia alternar versículos 
em cantochão com as secções polifónicas ou 
concertantes. 
Destinado a solistas, dois coros e a uma 
orquestra constituída por sopros aos pares 
e cordas, o Te Deum de Lima apresenta uma 
orquestração de feição clássica, revelando 
preocupações com a diversidade tímbrica 
no estabelecimento de contrastes entre 
andamentos e secções. Recorre também a 
texturas variadas nos acompanhamentos. 
Seguindo a estrutura rápido-lento-rápido da 
Abertura à italiana, a Sinfonia inicial mostra 
uma certa insistência em material melódico 
baseado na harmonia (por exemplo fragmentos 
de arpejos), notas repetidas e motivos breves 
que são repetidos, variados ou fragmentados. 
No terceiro andamento, células curtas bastante 
semelhantes vão construindo o tecido musical. 

No Andantino, cuja estrutura lembra uma forma-
sonata sem desenvolvimento, alternam motivos 
em staccatto e legato, mas cria-se um ambiente 
distinto através da instrumentação, apenas 
confiada às flautas e cordas. 
Ainda que com ocasionais passagens mais 
elaboradas e o recurso ao modo menor com 
intuito expressivo, o plano tonal e harmónico 
do Te Deum de Lima é bastante simples. Em 
contrapartida, é na profusão, melódico-rítmica 
que encontramos importantes motores do 
discurso musical, o qual se constrói através 
de uma sucessão de motivos que culminam 
em amplas passagens de coloratura nas árias, 
exigindo grande virtuosismo dos intérpretes. 
O soprano solista ocupa um lugar central, 
tendo a seu cargo cinco árias com introduções 
orquestrais: “Tibi omnes angeli”, “Te Martirium”, 
“Sanctum quoque”, “Tu devicto mortis” e 
“Salvum fac”. As fontes históricas não indicam 
o nome do solista, mas vários castrati ao serviço 
da Capela Real como Carlo Reina ou Giovanni 
Ripa poderiam ter sido os destinatários. Uma 
única ária (“Te Gloriosus”, requerendo menos 
agilidade) foi dedicada ao baixo solista e o 
versículo “Dignare, Domine” constitui um dueto 
de soprano e contralto. 
Jogando com as potencialidades dos dois coros 
em diálogos antifonais e com a alternância de 
palavras ou pequenas frases, os andamentos 
corais tiram partido de uma certa teatralidade. 
Na sua maioria, a começar logo pelo primeiro 
(“Te Dominum confitemur”), a escrita é vertical, 
ou seja homofónica, e obedece ao ritmo das 
palavras no que diz respeito às sílabas breves e 
longas. Todavia, encontramos também texturas 
fugadas ou imitativas, como em “Patrem 
imensae Majestatis”, “Tu Patris sempiternus” 
e, de acordo com as convenções do tratamento 
musical do texto do Te Deum, no andamento 
conclusivo (“In te Domine speravi”). Contrastes 
dinâmicos, ritmos pontuados e a exploração 
idiomática de timbres e famílias instrumentais, 
como por exemplo as madeiras no “Sanctus”, 
contribuem para dar variedade ao conjunto da 
obra e para o tom de júbilo da cerimónia.

cristina fernandes
05
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Te Deum laudamus: Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, tibi caeli, et universae 
potestates:
Tibi Cherubim et Seraphim incessabili voce 
proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus 
Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra majestatis gloriae tuae.
Te Gloriosus Apostolorum chorus,
Te Prophetarum laudabilis numerus,
Te Martirium candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur 
Ecclesia:
Patrem immensae Majestatis:
Venerandum tuum verum et unicum Filium:
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, non 
horruisti Vírginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti 
credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris,
Judex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
Quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum, Domine, et 
benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in 
saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos 
custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, 
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravit: non confundar in 
aeternum.

Louvamos-te, ó Deus: E confessamos-te, Senhor.
Toda a terra te venera, Pai eterno.
Louvem-te todos os anjos, os céus e todas as 
potestades:
Querubins e serafins aclamam-te sem cessar:
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos 
exércitos.
O céu e a terra estão cheios da majestade da tua 
glória.
Louva-te o glorioso coro dos apóstolos,
Louva-te a falange imensa dos profetas:
Louva-te a legião dos candidatos a mártires.
Por toda terra te celebra a santa Igreja:
Pai de imensa majestade:
E venera o teu verdadeiro e único Filho:
E também o Espírito Santo Paráclito.

Tu és o Rei da glória, ó Cristo.
Tu és o Filho do Pai eterno.
Tu que, para remissão dos homens, não recusaste 
o ventre da Virgem.
Tu que, após vencido o laço da morte, aos fiéis 
abriste o reino dos céus.
Tu que estás à direita de Deus, na glória do Pai,
Acreditamos que virás como juiz.
Por isso te pedimos: vem em socorro do teu povo, 
que redimiste com o precioso sangue.
Faz com que os teus Santos mereçam a glória eterna.

Salva o teu povo, Senhor, e abençoa a tua 
herança.
E guia-os e engrandece-os para sempre.
Bendizemos-te dia após dia.
E louvamos o teu nome por séculos, e pelos 
séculos dos séculos.
Naquele dia, Senhor, digna-te guardar-nos sem 
pecado.
Tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de nós.
Venha sobre nós a tua misericórdia, Senhor, 
uma vez que esperámos em ti.
Esperei em ti, Senhor: que jamais venha a ser 
confundido.

Te Deum
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Jorge Matta é o Maestro Adjunto do Coro 
Gulbenkian. É doutorado em Musicologia 
Histórica pela Universidade Nova de Lisboa, 
instituição onde ensina no Departamento 
de Ciências Musicais. Investigador, editor e 
intérprete, tem-se destacado pela recuperação e 
divulgação do património musical português. 
Concretizou a primeira audição moderna de 
mais de 300 obras vocais e instrumentais de 
compositores portugueses e dirigiu, em estreia 
absoluta, obras de Constança Capdeville, Jorge 
Peixinho, Fernando Lopes-Graça, Filipe Pires, 
Miguel Azguime e Eurico Carrapatoso. A sua 
já longa discografia, a maior parte com o Coro 
Gulbenkian, é dedicada também à música 
portuguesa, desde a polifonia seiscentista até 
aos compositores dos nossos dias. O CD “Música 
Portuguesa do Séc. XVIII” foi distinguido com o 
prémio Discobole da Academia Francesa do Disco.  
Como autor e intérprete, Jorge Matta gravou 
para a televisão as séries de programas Música 
de Corte no Palácio da Ajuda (1986), Tempos da 
Música (1988) e Percursos da Música Portuguesa 
(2008). Participou em importantes festivais de 
música em Portugal e no estrangeiro (Espanha, 
França, Inglaterra, Alemanha, Israel, China e 
Estados Unidos da América) e dirigiu as mais 
importantes orquestras em Portugal, para 
além de outros agrupamentos na Bélgica, na 
Alemanha e nos Estados Unidos da América.
Foi Diretor do Teatro Nacional de São Carlos e 
Presidente da Comissão de Acompanhamento 
das Orquestras Regionais.

Carla Caramujo concluiu a licenciatura e o 
mestrado na Guildhall School of Music and 
Drama e no Royal Conservatoire of Scotland. 
Venceu o Concurso Nacional de Canto Luísa 
Todi, o Musikförderpreis der Hans-Sachs-Loge 
(Nuremberga), o Dewar Award, o Chevron 
Excellence Award e o Ye Cronies Award 
(Reino Unido). Da ópera barroca à produção 
contemporânea, destacam-se as seguintes 
interpretações: Contessa di Folleville (Il viaggio a 
Reims), Clorinda (La Cenerentola), Gilda (Rigoletto), 
D. Anna (Don Giovanni), Adele (O Morcego) e 
Lisette (La Rondine) no Teatro Nacional de São 
Carlos; Nena (Lo frate ‘nnamorato de Pergolesi) 
no CCB; Vespina (La Spinalba de F. A. de Almeida) 
no CCB e em Vigo; Valetto (L’Incoronazione di 
Poppea) no Traverse Theatre Edinburgh; Rainha 
da Noite (A flauta mágica) no Trinity Theatre 
de Kent; Controller (Flight, de J. Dove) no New 
Atheneum Theatre de Glasgow; Salomé (O Sonho, 
de P. Amaral), em Lisboa e Londres; Lady Sarashina, 
de P. Eötvös, no Teatro São Luiz. Integrou 
o elenco de Un moto di gioia, Mozart Concert 
Arias, de Anne Teresa De Keersmaeker, com a 
Companhia Nacional de Bailado. Como solista 
de concerto, interpreta as grandes obras de 
J. S. Bach, Händel,  Mozart, Haydn, Beethoven, 
Brahms,  Mendelssohn, ou Poulenc. Atuou 
em importantes salas como Heidelberg Hall, 
Smetana Hall (Praga), The New Sage Gateshead 
Music Centre (Newcastle), Barbican Hall 
(Londres), Teatro Péon Contreras (México), 
Grande Auditório Gulbenkian, Usina del Arte, 
ou Teatro San Martin (Argentina), para além de 
vários festivais nacionais e internacionais.

Carla
Caramujo

Jorge 
Matta

Soprano Maestro
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Carolina Figueiredo formou-se em canto na 
Escola de Música do Conservatório Nacional 
em 2005. Trabalha regularmente com Manuela 
de Sá e, no âmbito de master-classes, com Susana 
Waters e Lucia Mazzaria. No domínio da ópera, 
integrou os elencos de O Anão (3.ª Camareira) 
de Zemlinsky, Dialogues des Carmélites (Mère 
Jeanne) de Poulenc, Madama Butterfly (Kate 
Pinkerton) de Puccini, Ester (Assuero) de 
L. Moreira, El Gato Montés (Loliya e Pastorcillo) 
de Penella, Il Viaggio a Reims (Modestina) de 
Rossini, Bastien und Bastienne (Bastien) de 
Mozart, Turandot (Uma cantora) de Busoni, Peer 
Gynt (3.ª Pastora) de Grieg, e Fausto (Marthe) de 
Gounod, nos palcos do Teatro Nacional de São 
Carlos e da Fundação Gulbenkian.
Em concerto interpretou, entre outras obras: 
Paixão segundo São João de J. S. Bach, Messias de 
Händel, Te Deum de Charpentier, Magnificat 
de Vivaldi, Missa em Dó Maior de Beethoven, 
Manfred de Schumann, Les béatitudes de Franck, 
Il tramonto de Respighi, Sonho de uma noite de 
verão de Mendelssohn e Les nuits d’été de Berlioz. 
Apresenta-se regularmente a solo com piano ou 
órgão, acompanhada por Olga Prats, João Paulo 
Santos, José Manuel Brandão, Anna Tomasik, ou 
João Vaz. Protagoniza regularmente produções 
de música contemporânea, de compositores 
como Carlos Marecos (Dor e Amor) e Jorge 
Salgueiro (Vida de um Vinho, Eros), cujas obras 
estreou e gravou, bem como o papel de Condessa 
Rosina na ópera Beaumarchais de Pedro Amaral.
Carolina Figueiredo licenciou-se em Direito e 
concluiu uma pós-graduação em Tradução.

Manuel Rebelo começou a estudar música aos 
seis anos de idade. Inserido num coro infantil, 
estreou-se em palco aos sete anos, tendo então 
cantado a Paixão segundo São Mateus, de J. S. Bach, 
sob a direção de Michel Corboz. Concluiu o 
Curso de Canto do Conservatório Nacional, na 
classe de Rute Dutra. Diplomou-se em Formação 
Musical pela Escola Superior de Música de 
Lisboa. Em 2006 estreou-se no domínio da 
ópera, na Fundação Gulbenkian, no elenco de 
Salomé de R. Strauss, sob a direção de Lawrence 
Foster. Nos anos seguintes participou na estreia 
absoluta da ópera Orquídea Branca (Professor 
Barroso) de Jorge Salgueiro, e In Paradisum, de 
Eurico Carrapatoso, com o quarteto Tetvocal, a 
Sinfonietta de Lisboa e o Coro Ricercare, tendo 
também gravado esta última obra. Em 2008 foi 
solista em A Sea Symphony, de V. Williams, com 
a Orquestra Sinfónica Portuguesa, no Centro 
Cultural de Belém. Em 2009 integrou o elenco 
do musical Deus. Pátria. Revolução., com direção 
musical de Luis Bragança Gil. No Cento Cultural 
Olga Cadaval, estreou a Cantata para um 
Silêncio de Daniel Schvetz. Mais recentemente, 
interpretou D. Quixote, em O Retábulo de 
Mestre Pedro de M. de Falla, com a Orquestra 
Gulbenkian e a maestrina Joana Carneiro. 
Como solista, interpretou  também o Requiem 
de Fauré, sob a direção de Jorge Matta, e a Missa 
da Coroação de Mozart, com Rodrigo Queiroz. 
Integra o Coro Gulbenkian desde 2000. Mantém 
também uma intensa atividade no campo da 
direção.
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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
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Ana Raquel Sousa
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Mónica Santos
Rosa Caldeira 
Sara Afonso
Susana Duarte
Tânia Viegas
Verónica Silva

contraltos
Beatriz Cebola
Carmo Coutinho
Fátima Nunes
Inês Martins

Coro Gulbenkian

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

Joana Esteves
Joana Nascimento
Lucinda Gerhardt 
Manon Marques
Maria Forjaz Serra
Marta Queirós
Michelle Rollin
Patrícia Mendes
Raquel Rodrigues
Rita Tavares

tenores
Aníbal Coutinho
António Gonçalves
Diogo Pombo
Frederico Projecto
Jaime Bacharel
João Pedro Afonso
João Custódio
Manuel Gamito
Miguel Silva
Pedro Miguel
Pedro Rodrigues
Rodrigo Carreto
Rui Aleixo
Sérgio Fontão

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
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Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian 
decidiu estabelecer um agrupamento orquestral 
permanente. No início constituído apenas por 
doze elementos, foi originalmente designado 
por Orquestra de Câmara Gulbenkian. 
Ao longo de mais de cinquenta anos de atividade, 
a Orquestra Gulbenkian (denominação adotada 
desde 1971) foi sendo progressivamente 
alargada, contando hoje com um efetivo 
de sessenta instrumentistas que pode ser 
pontualmente expandido de acordo com as 
exigências de cada programa de concerto. Esta 
constituição permite à Orquestra Gulbenkian 
interpretar um amplo repertório que se estende 
do Barroco até à música contemporânea. 
Obras pertencentes ao repertório corrente das 
grandes formações sinfónicas tradicionais, 
nomeadamente a produção orquestral de Haydn, 
Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn ou 
Schumann, podem ser dadas pela Orquestra 
Gulbenkian em versões mais próximas 
dos efetivos orquestrais para que foram 
originalmente concebidas, no que respeita 
ao equilíbrio da respetiva arquitetura sonora.
Em cada temporada, a Orquestra Gulbenkian 

realiza uma série regular de concertos no 
Grande Auditório Gulbenkian, em Lisboa, 
em cujo âmbito tem tido ocasião de colaborar 
com alguns dos maiores nomes do mundo da 
música, nomeadamente maestros e solistas. 
Atua também com regularidade noutros palcos 
em diversas localidades do país, cumprindo 
desta forma uma significativa função 
descentralizadora. No plano internacional, por 
sua vez, a Orquestra Gulbenkian foi ampliando 
gradualmente a sua atividade, tendo até agora 
efetuado digressões na Europa, na Ásia, em 
África e nas Américas.
No plano discográfico, o nome da Orquestra 
Gulbenkian encontra-se associado às editoras 
Philips, Deutsche Grammophon, Hyperion, 
Teldec, Erato, Adès, Nimbus, Lyrinx, Naïve 
e Pentatone, entre outras, tendo esta sua 
atividade sido distinguida, desde muito cedo, 
com diversos prémios internacionais de grande 
prestígio. A partir da temporada 2018-2019, o 
maestro Lorenzo Viotti assumirá as funções 
de maestro titular da Orquestra Gulbenkian, 
e o maestro Giancarlo Guerrero as funções de 
Maestro Convidado Principal.

Orquestra 
Gulbenkian
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primeiros violinos
Francisco Lima Santos 
Concertino Principal
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
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova

Orquestra Gulbenkian

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 1º 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

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 1º Solista
David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Maria de Fátima Pinto 2º Solista *

percussão
Abel Cardoso 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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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
200 exemplares

preço
2€

Lisboa, Dezembro 2017
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