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mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
música de câmara

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
música e natureza

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

Concertos de Domingo

Orquestra Gulbenkian  

Jean-Marc Burfin Maestro

António Rosado Piano

Eurico Rosado Piano

Carla Bolito Narradora

3 DEZEMBRO 
DOMINGO
12:00  / 17:00 — Grande Auditório

Sergei Prokofiev
Pedro e o Lobo, op. 67

Camille Saint-Saëns
O Carnaval dos Animais

Introdução e marcha real do leão
Galinhas e galos
Burros selvagens (animais velozes)
Tartarugas
O elefante
Cangurus
Aquário
Personagens com orelhas longas
O cuco ao fundo do bosque
A gaiola dos pássaros
Pianistas
Fósseis
O cisne
Final
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Em 1936 foi pedido a Sergei Prokofiev (1891-1953) 
que criasse uma obra dirigida a jovens e que 
esta apresentasse os instrumentos constituintes 
de uma orquestra. Prokofiev procurou então 
a história perfeita para dar a conhecer esses 
vários sons e reescreveu um conto de Antonina 
Sakonskaya, uma popular autora de livros 
infantis, até chegar à narrativa que melhor se 
relacionava com a sua música. Desde a estreia 
no Conservatório de Moscovo, em maio de 1936, 
Pedro e o Lobo tornou-se uma das peças mais 
ouvidas nos palcos de todo o mundo. Na verdade, 
a composição foi-se tornando cada vez mais 
popular, em grande parte porque o seu objetivo 
de aproximar o público infantojuvenil à música 
clássica foi totalmente conseguido. A música de 
orquestra deixava de parecer algo que se ouvia 
ao longe e que era a música dos pais. Afinal, 
também podia ser a música dos mais pequenos 
e pertencer ao seu mundo.

Pedro e o Lobo tem encantado crianças de todas 
as idades – as crianças que ainda são realmente 
crianças, bem como os adultos que ainda se 
lembram ou precisam de ser lembrados de como 
eram em crianças. Na sessão de hoje, como 
muitos saberão, temos a sorte de poder ouvir 
esta história de coragem de um menino que, 
em toda a sua rebeldia, desobedece ao avô e se 
aventura numa realidade cheia de beleza, mas 
também de grandes perigos.

Os sons dos animais estavam também na 
cabeça de Camille Saint-Saëns quando compôs 
O Carnaval dos Animais em 1886. O compositor 
francês terá começado a compor a obra num 
intervalo da criação da sua Sinfonia n.º 3. 
Para limpar a cabeça, se inspirar e descontrair, 
antes de regressar a essa trabalhosa sinfonia, 
recolheu-se numa pequena localidade austríaca 
e começou a fantasiar as correspondências 
musicais de leões, galinhas, galos, tartarugas, 

cangurus ou cisnes. E divertiu-se tanto que 
aquele exercício de pausa não lhe deu descanso.

Tanto Pedro e o Lobo como O Carnaval dos 
Animais são composições em que os seus autores 
deixaram que a música soasse mais divertida 
e descontraída do que aquilo que acontecia 
habitualmente com as suas obras. Por isso, com 
medo de que a sua imagem musical pudesse 
ficar demasiado associada ao Carnaval, Saint-
Saëns pediu que a obra só fosse tocada diante do 
público depois da sua morte. E pode até dizer-se 
que acertou, uma vez que se tornou na mais 
conhecida do compositor. Só que tanto 
uma obra como a outra são também convites 
para ouvirmos as restantes composições de 
Prokofiev e de Saint-Saëns. Sabendo já, depois de 
hoje, que a música transporta muitas histórias 
nas suas notas. Basta dar-lhe ouvidos e pôr a 
imaginação trabalhar.

Jean-Marc Burfin 
Jean-Marc Burfin estudou no Conservatório 
Superior de Música de Paris, onde recebeu o 1.º 
Prémio de Direção de Orquestra. Posteriormente 
aprofundou os seus conhecimentos do repertório 
russo, no Conservatório Rimsky-Korsakov 
de São Petersburgo. No Concurso Internacional 
de Jovens Diretores de Orquestra de Besançon 
(1991) foi finalista laureado e recebeu um prémio 
especial da Orquestra da Radiotelevisão de 
Moscovo. Dirigiu várias orquestras em França e 
no estrangeiro e foi maestro assistente na Ópera 
de Saint-Étienne e na Opéra Comique (Paris). 
Liderou a Orquestra Portuguesa da Juventude e 
foi Diretor Artístico da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa. É professor na Academia Nacional 
Superior de Orquestra e Diretor Artístico 
e Maestro Titular da Orquestra Académica 
Metropolitana de Lisboa.

Pedro e o Lobo 
O Carnaval dos Animais
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António Rosado 
António Rosado tem uma carreira reconhecida 
nacional e internacionalmente, corolário do seu 
talento e do gosto pela diversidade, expressos na 
abordagem de um extenso repertório. Estudou 
no Conservatório Nacional de Música de Lisboa. 
Aos 16 anos partiu para Paris onde foi discípulo 
de Aldo Ciccolini no Conservatório Superior 
de Música e nos cursos de aperfeiçoamento 
em Siena e Biella. Apresentou-se inúmeras vezes 
com orquestras nacionais e internacionais 
e a sua discografia contempla obras marcantes 
do repertório para piano e de música de câmara. 
Foi laureado pela Academia Internacional 
Maurice Ravel, pela Academia Internacional 
Perosi, pelo Concurso Internacional Vianna da 
Motta e pelo Concurso Internacional Alfredo 
Casella (Nápoles). Em 2007 foi distinguido pelo 
Governo Francês com o grau de Chevalier des 
Arts et des Lettres.

Eurico Rosado
Eurico Rosado estudou no Conservatório 
Nacional com Gilberta Paiva. Trabalhou também 
com Aldo Ciccolini durante largos anos, 
em Itália e em França, e concluiu o Mestrado 
em Artes Musicais/Piano (Universidade Nova 
de Lisboa e Escola Superior de Música de 
Lisboa), onde trabalhou com Jorge Moyano e 
Miguel Henriques. Desde então apresentou-se 
regularmente em público em recitais a solo e de 
música de câmara, em Portugal e no estrangeiro. 
Como solista, tocou com a Orquestra 
Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica Portuguesa 
e a Orquestra Nacional do Porto. Colaborou 
também, entre outros, com o pianista António 
Rosado e o violinista Aníbal Lima. Realizou 
várias gravações a solo e de música de câmara. 
É professor de piano no Instituto Gregoriano 
de Lisboa.

Carla Bolito
Carla Bolito nasceu em Moçambique (Beira) 
em 1973. Frequentou o curso de atores do IFICT 
e o curso de teatro do Institut Franco-Portugais. 
Estagiou em Paris, na Compagnie Ouverture, 
dirigida por A. Maratrat. Iniciou o seu percurso 
profissional na companhia O Bando. Colaborou 
com os encenadores José Peixoto, Lúcia Sigalho, 
Jorge Silva Melo, João Garcia Miguel, Carlos 
J. Pessoa, Martim Pedroso, Jorge Andrade, 
Mónica Calle e Gonçalo Waddington, entre 
outros. Encenou os espetáculos Areena (em 
parceria com Rafaela Santos); Transfer (sendo 
também autora do texto); Teatro - Fantasma 
(com Cláudio da Silva); Sentido Portátil, Trava 
ou Destrava Línguas (com Anabela Brígida) 
e A arte da fome. No cinema, destacam-se as suas 
atuações em filmes de J. Sapinho, F. Vendrell, 
ou C. Jimenez. Ganhou o prémio para “Melhor 
Atriz” no Festival Espoirs de Demain (Genebra) e 
o prémio “Shooting Star” do Festival de Berlim, 
em O gotejar da luz de Fernando Vendrell.

Orquestra Gulbenkian
A Orquestra Gulbenkian foi fundada em 1962, 
sendo então constituída por 12 músicos. Conta 
hoje com um efetivo de 60 instrumentistas que 
lhe permite interpretar um amplo repertório 
que se estende do Barroco até à música dos 
nossos dias. Em cada temporada, realiza no 
Grande Auditório uma série de concertos em 
colaboração com alguns dos mais reputados 
maestros e intérpretes. Atua também com 
regularidade noutros palcos em diversas 
localidades do país. No plano internacional, foi 
ampliando gradualmente a sua atividade, tendo 
até agora efetuado digressões em todo o mundo. 
Gravou vários discos que receberam prémios 
internacionais de grande prestígio.
A partir de 2018/19, Lorenzo Viotti assumirá 
as funções de Maestro Titular da Orquestra 
Gulbenkian e Giancarlo Guerrero as funções de 
Maestro Convidado Principal.
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