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

O concerto de 25 de novembro é gravado pela RTP – Antena 2

Orquestra Gulbenkian 24 NOVEMBRO 
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

25 NOVEMBRO 
SÁBADO
19:00 — Grande Auditório

Wolfgang Amadeus Mozart 
Concerto para Oboé e Orquestra, em Dó 
maior, K. 314
Allegro aperto
Andante non troppo
Rondo: Allegretto

Franz Liszt 
Les Préludes, S. 97

intervalo

Wolfgang Amadeus Mozart 
Árias de A Flauta Mágica, K. 620
Der Vogelfänger bin ich ja
Dies Bildnis ist bezaubernd schön
Ein Mädchen oder Weibchen
Alles fühlt der Liebe Freuden

Árias de Don Giovanni, K. 527
Deh, vieni alla finestra
Non mi dir, bell’idol mio

Franz Schubert  
Sinfonia n.º 4, em Dó menor, D. 417, Trágica
Adagio molto – Allegro vivace
Andante
Menuetto: Allegro vivace – Trio
Allegro

Orquestra Gulbenkian  

François Leleux Maestro / Oboé
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O Concerto para Oboé e Orquestra em Dó maior, 
K. 314, foi composto durante o verão de 1777, 
numa fase em que Mozart se encontrava prestes 
a abandonar a capela do Arcebispo Hieronymus 
von Colloredo, na sua cidade natal de Salzburgo, 
com o intuito de procurar postos de trabalho 
mais aliciantes em Munique, Mannheim e 
Paris. Foram os dotes expressivos do oboísta 
italiano, Giuseppe Ferlandis (1755-1810), músico 
que se encontrava ao serviço da capela do 
Arcebispo, que motivaram a composição da 
partitura. A perda do autógrafo fez com que, 
durante muito tempo, o Concerto K. 314 só 
pudesse ser apreciado através da correspondente 
transcrição para flauta e orquestra, em Ré 
maior, elaborada pelo compositor nos inícios de 
1778. A descoberta do autógrafo pelo maestro e 
musicólogo austríaco Bernhard Paumgartner, 
permitiu devolver aos auditórios modernos um 
dos marcos da literatura concertante para oboé 
do classicismo vienense.
Preludiado por uma intervenção preparatória 
da orquestra, o primeiro andamento, Allegro 
aperto, depressa cede espaço para o solista, o 
qual irrompe, vivaz, com longa nota sustentada 
no registo agudo, sucedida por belas volutas 

melódicas, reforçadas pelo timbre nasalado 
do instrumento. A mesma tendência para o 
virtuosismo, ainda que discreto, acompanha 
o discurso do oboé na segunda parte do 
andamento, um pouco mais breve do que a 
primeira parte. O segundo andamento é um 
Andante non troppo, em compasso ternário, 
caracterizado por um discurso musical 
tendencialmente calmo e sereno, por vezes 
com passagens de súbita energia melódica. 
A presença dos acordes de sexta aumentada, 
na secção central, traz um elemento de 
tensão bastante típico do coevo “estilo da 
sensibilidade”. A surpresa, a reflexão e o 
contraste animam, à vez, a textura, até aos 
seus derradeiros compassos. Para o Allegretto 
conclusivo, Mozart escolheu uma forma de 
rondó-sonata, cujo refrão viria a aproveitar, 
mais tarde, como melodia da ária de Blondchen, 
“Welche Wonne, welche Lust”, na ópera O Rapto 
do Serralho, K. 384. O andamento evolui com 
base nos jogos imitativos entre solista e tutti 
orquestral, confirmando a vocação concertante 
da partitura, única em todo o legado do 
compositor.

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
 
Concerto para Oboé e Orquestra, em Dó maior, 
K. 314 
composição: 1777
duração: c. 22 min.
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Raiding, 22 de outubro de 1811
Bayreuth, 31 de julho de 1886
 
Les Préludes, S. 97 
composição: 1854
estreia: Weimar, 23 de fevereiro de 1854
duração: c. 16 min.
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O terceiro poema sinfónico de Franz Liszt 
foi composto entre 1845 e 1853 e constitui 
um exemplo cimeiro de música orquestral 
de inspiração programática, decalcado das 
Nouvelles Méditations poétiques de Alphonse de 
Lamartine (1790-1869). Do texto canónico da 
poesia francesa, lançado à estampa em 1823, 
Liszt extraiu o significado mais genérico, 
fortemente apoiado na dimensão metafísica 
da experiência humana e condensado na 
frase que o próprio músico transcreveu para 
a partitura: “Que outra coisa é a nossa vida 
senão uma série de prelúdios a esse canto 
desconhecido do qual a morte entoa a primeira 
e solene nota?”. Ficou, deste modo, aberta a 
porta para a exploração de um vasto conjunto 
de gradações musicais abstratas, a maior parte 
das quais distanciadas dos signos específicos 
do texto preexistente mas, não obstante, 
afetadas pelos seus estados de alma. Qual 
enredo de sugestões contrastantes e dinâmicas, 
o discurso musical de Liszt evolui a partir de 
um motivo gerador, breve célula de três notas, 
amplificado, com ímpeto, pelos trombones, 
pelos fagotes e pelas cordas graves na secção 
que sucede a introdução, indicada Andante 

maestoso. Sucedem-se, depois, os “prelúdios”, 
representando diferentes disposições da alma 
humana face ao permanente devir da vida: 
a prevalência do amor, a alegria incontida, 
a emoção das coisas simples, mas também o 
velado pressentimento do destino, tal como 
o sugere a poesia de Lamartine. O Allegretto 
pastorale traz consigo um prolongado momento 
de idílio bucólico, com a participação das 
madeiras e das cordas. Regressa, enfim, o 
motivo principal, veiculado pelos trompetes e 
pelas trompas, como que a servir de prelúdio 
ao Allegro marziale, fortemente pontuado pela 
percussão. Neste mostruário grandioso dos 
“combates da vida”, Liszt faz o desenho integral 
dos seus dotes prodigiosos por intermédio 
da variada instrumentação, numa linha de 
evolução sinfónica que somente encontra 
antecedentes em Ludwig van Beethoven. Para 
os compassos finais, o compositor reserva 
ampla exaltação de sentimentos de triunfo, 
como que a contrariar qualquer expetativa 
menos positiva sobre o sentido da vida e sobre 
a capacidade de regeneração pelo amor, numa 
manifestação maciça das potencialidades dos 
naipes orquestrais.

Franz Liszt
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Estreada em Praga, a 28 de outubro de 1787, 
a ópera Don Giovanni, K. 527, assinala um 
momento cimeiro da colaboração de Mozart 
com o libretista Lorenzo da Ponte (1749-1838). 
A simbiose entre os elementos cómicos e 
as sugestões trágicas, a cadência da ação 
dramática e a inspiração musical prodigiosa 
convergem entre si neste monumento glorioso 
da produção dramática classicista, refletindo 
a imagem viva do quotidiano e dos costumes 
nele representados. Na ária “Deh, vieni alla 
finestra”, situada na primeira cena do segundo 
ato, o libertino Don Govanni, vendo-se 
momentaneamente afastado de Dona Elvira 
e do servo Leporello, aproveita para entoar 
uma serenata de amor à criada da primeira, 
acompanhando-se ao bandolim. Da quarta cena 
do segundo ato provém “Non mi dir, bell’idol 
mio”, ária cantada pela filha do Comendador, 
Donna Anna, assegurando amor e fidelidade ao 
seu noivo, Don Ottavio.
Do corolário da produção dramática de 
Wolfgang Amadeus Mozart escutar-se-ão, no 
âmbito do presente programa, quatro árias da 
ópera A Flauta Mágica, K. 620, composta sobre o 

libreto de Emmanuel Johann Schikaneder (1751-
1812) e estreada em Viena, a 30 de setembro de 
1791. Situada na primeira cena do primeiro ato, 
“Der Vogelfänger bin ich ja” é a primeira ária 
de Papageno, na qual o passareiro se gaba de 
ter matado a serpente que ameaçara o príncipe 
Tamino, facto que não corresponde à verdade. 
Num momento subsequente da ação, é Tamino 
que, recebendo um retrato de Pamina, filha da 
Rainha da Noite, fica por ela apaixonado e canta 
a ária “Dies Bildnis ist bezaubernd schön”. Da 
quinta cena do segundo ato, situada no templo 
das pirâmides, provém a ária “Ein Mädchen oder 
Weibchen”, na qual Papageno expressa o desejo 
premente de encontrar uma esposa. Por sua 
vez, a ária de Monostatos, “Alles fühlt der Liebe 
Freuden”, recua à terceira cena do segundo ato, 
e nela o vassalo do sumo-sacerdote interroga-se 
sobre os motivos que levam Tamina a repudiar 
os seus avanços amorosos. Mediante a seleção 
de árias proposta, é possível entrever a conceção 
de síntese no plano estritamente musical, para 
a qual confluem elementos da ópera séria, da 
ópera buffa, do singspiel e da canção popular 
alemã.

Wolfgang Amadeus Mozart
Salzburgo, 27 de janeiro de 1756
Viena, 5 de dezembro de 1791
 
Árias de Don Giovanni, K. 527 
e A Flauta Mágica, K. 620 
composição: 1787 / 1791
duração: c. 30 min.
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Viena, 31 de janeiro de 1797
Viena, 19 de novembro de 1828
 
Sinfonia n.º 4, em Dó menor, D. 417, Trágica 
composição: 1816
estreia: Leipzig, 19 de novembro de 1849
duração: c. 30 min.

A Sinfonia n.º 4, em Dó menor, D. 417, Trágica, 
foi composta durante o mês de abril de 1816, 
momento de alguma instabilidade na vida de 
Franz Schubert, já que, com apenas dezanove 
anos, não se decidira ainda sobre a sua carreira 
futura, optando por candidatar-se, sem sucesso, 
ao posto de mestre de música de uma escola 
muito distante, situada em Laibach, atual 
Liubliana (Eslovénia). Os contornos graves 
da obra, na mesma tonalidade que Beethoven 
havia escolhido para a sua visionária Sinfonia 
n.º 5, op. 67, levaram Schubert a atribuir-lhe, 
mais tarde, o subtítulo Trágica. Foi também sob 
a égide de Beethoven que Schubert impôs o 
tema apaixonado e dramático que inaugura o 
Allegro vivace. Assente em intervalos de terceira 
ascendente e pontuado por acordes poderosos, 
este tema prossegue a sua marcha inexorável até 
à chegada do segundo tema, trazido pelas cordas.
O segundo andamento, Andante, reveste-se de 
contornos mais serenos e intimistas, bem ao 
gosto do músico vienense. Fica em evidência 
toda a sua verve expressiva, sublinhada 
por uma instrumentação aligeirada, a qual 
conta com apenas duas trompas do efetivo 

inicial de quatro, previsto pelo compositor. 
O terceiro andamento revela, de novo, a 
influência de Beethoven, com os jogos rítmicos 
de tipo pergunta-resposta e uma construção 
estratificada dos naipes orquestrais. O Trio, em 
Mi bemol maior, reveste-se de pendor pastoril, 
para o qual contribui uma melodia imbuída de 
frescura, que transita entre os oboés e as flautas.
No último andamento, Allegro, Schubert 
recupera a energia palpitante do primeiro 
andamento, fazendo suceder ao tema de 
partida, exposto pelas cordas e pelos fagotes, 
um motivo inquieto, sinónimo da sua rebeldia. 
O desenvolvimento prossegue com a mesma 
vitalidade, até defrontar uma cadência. 
A recapitulação volta a focar os principais 
componentes temáticos anteriores.
Tal como várias outras partituras sublimes 
de Schubert, a Sinfonia n.º 4 somente foi 
estreada publicamente muitos anos após a sua 
composição, mais exatamente a 19 de novembro 
de 1849, pela orquestra da Sociedade Musical 
Euterpe de Leipzig, sob a direção do maestro 
e compositor germânico August Ferdinand 
Riccius.

notas de rui cabral lopes

Franz Schubert
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Leleux
Maestro / Oboé
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Reconhecido como um dos principais oboístas 
da sua geração, François Leleux apresenta-se 
regularmente, como solista, nas mais prestigiadas 
temporadas de concertos e festivais de música 
a nível internacional. Nas últimas temporadas, 
tem vindo também a desenvolver, com 
assinalável sucesso, uma carreira como diretor 
de orquestra, tendo dirigido importantes 
formações como a hr-Sinfonieorchester (Hesse), 
a Camerata Salzburg, a Tonkünstler-Orchester 
Niederösterreich (Viena e St. Pölten), a Sinfónica 
de Sydney, a Sinfónica da Rádio Sueca, ou a 
Sinfónica WDR (Colónia).
Na presente temporada, François Leleux é 
Artista em Residência da Filarmónica de 
Estrasburgo, com uma programação que inclui 
concertos como solista, maestro e músico de 
câmara. Para além da Orquestra Gulbenkian, o 
oboísta e maestro francês apresenta-se também 
com a Sinfónica de Sydney, a Sinfónica Escocesa 
da BBC, a Orquestra de Câmara Escocesa, a 
Orquestra de Câmara de Paris, a Sinfónica 
de Aalborg (Dinamarca) e a Filarmónica de 
Hong-Kong. Realiza ainda uma digressão de 
concertos com a Filarmónica Nacional Húngara. 
Os destaques das últimas temporadas incluem 

atuações na Philharmonie de Berlim, no Théâtre 
des Champs-Élysées de Paris, no Concertgebouw 
de Amesterdão e no Mostly Mozart Festival de 
Nova Iorque. Ao longo da sua carreira, colaborou 
com maestros de renome como L. Bringuier, 
T. Dausgaard, I. Fischer, A. Gilbert, T. Hengelbrock, 
M. Jansons, ou Y. Nézet-Séguin.
A expansão do repertório para o oboé é uma das 
prioridades de François Leleux, tendo estreado 
várias obras de compositores como Nicolas 
Bacri, Michael Jarrell, Giya Kancheli, Thierry 
Pécou, Gilles Silvestrini e Eric Tanguy. Na 
temporada passada estreou o concerto para oboé 
Aquateinte, de M. Jarrell.
Dedicado músico de câmara, apresenta-se 
regularmente com o sexteto Les Vents Français, 
com os pianistas Eric Le Sage, Lisa Batiashvili e 
Emmanuel Strosser, ou com a harpista Isabell 
Moretti. Realizou várias gravações para a Sony, 
a mais recente das quais, com a Orquestra de 
Câmara de Munique, inclui obras de Hummel 
e J. Haydn e foi distinguida com o prémio 
Echo Klassik 2016. François Leleux é professor 
na Hochschule für Musik und Theater, em 
Munique.



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
Birgit Kolar Concertino Principal *

Francisco Lima Santos 
1.º Concertino Auxiliar
Josefine Dalsgaard 1.º Concertino 
Auxiliar
Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Otto Pereira
Tomás Costa *

segundos violinos
Alexandra Mendes 1º Solista
Jordi Rodriguez 1º Solista
Cecília Branco 2º Solista
Stephanie Abson
Jorge Teixeira
Tera Shimizu
Stefan Schreiber
Maria José Laginha
Félix Duarte *

Miguel Simões *

Catarina Barreiros *

João Castro *

Nelson Nogueira *

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 *

Isabel Garcia *

Sérgio Sousa *

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 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

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

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

David Burt 2º Solista

trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista

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

timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
Richard Buckley 1º Solista *

percussão
Abel Cardoso 2º Solista
Sandra Pérez 2º Solista *

Francisco Sequeira 2º Solista *

harpa
Carolina Coimbra 1º Solista *

*  instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

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

7,71BPI
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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
600 exemplares

preço
2€

Lisboa, Novembro 2017
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