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

Este concerto é gravado pela RTP - Antena 2.

Ciclo Grandes 
Intérpretes

Alina Ibragimova Violino  

Il pomo d’oro

Federico Guglielmo Violino / Concertino

3 NOVEMBRO 
SEXTA
21:00 — Grande Auditório

Johann Adolf Hasse
Adagio e Fuga em Sol menor

Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonia em Sol maior, Wq.182.1
Allegro di molto
Poco adagio
Presto

Michael Haydn
Concerto para Violino em Sol maior, 
Hob.VIIa:G1
Allegro moderato
Adagio amoroso
Allegro

intervalo

Felix Mendelssohn Bartholdy
Sinfonia para Cordas n.º 10, em Si menor
Adagio – Allegro

Concerto para Violino e Orquestra de 
Cordas, em Ré menor
Allegro
Andante
Allegro
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Foi a música vocal que tornou Johann Adolph 
Hasse um compositor célebre no seu tempo, 
nomeadamente através dos géneros da ópera, 
da cantata e da oratória. O tremendo sucesso 
artístico e comercial que conheceu nas cidades 
de maior importância musical da Europa 
do período do Barroco tardio, entre as quais, 
Hamburgo, Nápoles, Dresden, Veneza e Viena, 
justifica com grande clareza que se tenha 
dedicado tão pouco aos géneros instrumentais. 
Este Adagio e Fuga surge portanto como algo 
atípico na produção do compositor alemão. A 
música instrumental que escreveu centrou-se 
entre os géneros da sonata e do concerto, muito 
embora se incluam peças a solo, tanto para 
flauta como para violino. 
O Adagio e Fuga em Sol menor tem, no entanto, 
a sua autoria disputada. Muito embora surja 
ocasionalmente nos programas como da autoria 
de Hasse, é igualmente (ou mais) provável que 
seja afinal da safra do compositor boémio F. X. 
Richter (1709-1789), um dos nomes ligados à 
chamada escola de Mannheim, isto é, a corte 
alemã do príncipe-eleitor e duque da Baviera 

Karl-Theodor (1724-1799), cuja orquestra 
de cordas se tornou muito conhecida pela 
precisão das suas atuações, tendo contribuído 
diretamente para a formação do estilo clássico 
por volta de 1760. É precisamente em torno 
destes anos que se pode datar esta obra que, 
quando sob o nome de Richter, se cataloga 
normalmente como Grave e Fuga em Sol menor. 
Trata-se de um exercício contrapontístico que 
diz mais respeito à observação estrita desta 
exigente forma barroca na tradição germânica 
do que a qualquer tentativa classicizante de 
sabor vienense. A primeira secção, Adagio, 
é muito curta, com apenas cerca de dois 
minutos, servindo apenas de introdução à 
Fuga. Esta participa de um tema trabalhado a 
quatro vozes em que cada uma das entradas 
se faz acompanhar de uma linha melódica 
descendente. A complexidade que as sucessivas 
entradas vão formando é dissipada pela 
alternância com as secções de episódio, de 
caráter melódico e harmónico mais simples, 
resultando um equilíbrio muito bem mantido 
ao longo da peça.

Johann Adolph Hasse
Bergedorf, 25 de março de 1699
Veneza, 16 de dezembro de 1783
 
Adagio e Fuga em Sol menor 
composição: c. 1760
duração: c. 8 min.
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Carl Philipp Emanuel Bach, o segundo filho 
de J. S. Bach, foi uma referência maior para os 
compositores da segunda metade do séc. XVIII 
e seguramente aquele que mais se destacou no 
norte protestante germânico. Isto num período 
em que a sinfonia começava a substituir o 
concerto como o género instrumental por 
excelência nas cortes musicais da Áustria e 
sul da Alemanha. Viena e Mannheim, por 
exemplo, afirmavam já um tipo de pensamento 
instrumental que viria a conhecer o seu 
clímax no final do século com Mozart, Haydn e 
Beethoven. Todos estes tiveram em Carl Philipp 
um grande mestre. O norte da Alemanha, 
de onde era oriundo, mantinha-se fiel a um 
conservadorismo musical que tinha na corte 
berlinense de Frederico II (1712-1786) um dos 
últimos bastiões. Foi ali que o compositor 
permaneceu, não sem alguma frustração 
artística, durante 30 anos. Em 1768 mudou-se 
para Hamburgo para ocupar o posto de diretor 
musical, lugar entretanto deixado vago pelo 
falecimento de G. P. Telemann (1681-1767), aliás 
seu padrinho de batismo. Por conseguinte, as 

dez sinfonias que C. Ph. E. Bach escreveu em 
Hamburgo são um extraordinário exemplo 
de liberdade artística, catalogando-se em 
dois conjuntos: Wq. 182/1-6 e Wq. 183/1-4. 
A Sinfonia em Sol maior faz parte das seis 
primeiras, as quais foram encomendadas em 
1773 pelo futuro patrono de Mozart e Haydn, 
o barão Gottfried van Swieten (1733-1803) 
que, enquanto embaixador, havia conhecido 
Carl Philipp ainda em Berlim. Apercebendo-se 
do potencial criativo do compositor, Swieten 
instou-o a que usasse a maior liberdade possível, 
sem sequer ceder concessões à dificuldade 
da interpretação. E é de facto sobre o aspeto 
mais livre da imaginação musical que os três 
andamentos – Allegro di Molto, Poco adagio e Presto 
– se sucedem. São sintomáticos do denominado 
Empfindsamer Stil, tão inovador em forma como 
em conteúdo: bizarro, dramático, emocional, 
intelectual e espirituoso. Estes articulam-se 
por sua vez em contrastes dinâmicos muito 
expressivos, modulações abruptas, sobreposição 
de ambiências ora suaves ora angustiantes e 
finais de andamentos algo inesperados.

Carl Philipp Emanuel Bach
Weimar, 8 de março de 1714
Hamburgo, 14 de dezembro de 1788
 
Sinfonia em Sol maior, Wq.182.1 
composição: 1733
duração: c. 12 min. 
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Michael Haydn, o irmão mais novo de Joseph 
Haydn (1732-1809), também iniciou a sua 
carreira em Viena. Ainda rapazes, deixaram 
a Rohrau natal para rumarem àquela cidade 
onde ingressaram no coro da catedral de 
Santo Estevão. No entanto, os seus caminhos 
separaram-se em pouco tempo. Enquanto Joseph 
passou a trabalhar nas mais altas esferas do 
estabelecimento musical vienense, Michael 
tornou-se, em 1757, Kapellmeister do bispado 
de Grosswardein (hoje dentro das fronteiras 
romenas) para, cinco anos mais tarde, se 
transferir para Salzburgo a fim de ocupar o 
posto de Konzertmeister na corte do príncipe-
arcebispo. Ali trabalhou, primeiro sob a égide 
de Sigismund Schrattenbach (1698-1771) e a 
partir de 1772 já com Hieronymus Colloredo 
(1732-1812). Acumulava este cargo com o de 
professor, contando com alunos como C. M. von 
Weber (1786-1826) e A. Diabelli (1781-1858), para 
citar dois dos que se tornariam muito famosos. 
Naturalmente que a sua influência sobre W. 
A. Mozart (1756-1791) é uma hipótese que tem 
obrigatoriamente de ser considerada. Muito 

embora este nunca tenha sido seu discípulo, é 
sabido que Mozart terminou, pelo menos, dois 
duetos de violino e viola a pedido de Michael e 
que o Requiem que este havia escrito no início da 
década de 1770 terá influenciado o de Mozart, 
elaborado vinte anos mais tarde.
O Concerto para Violino em Sol maior foi escrito 
ainda antes de M. Haydn se ter mudado para 
Salzburgo, sendo apenas possível datá-lo entre 
1757 e 1763. Foi, aliás, um dos géneros 
a que menos se dedicou, tendo composto 
mais sinfonias e missas. Não obstante, os seus 
três andamentos obedecem já a uma estética 
classicizante e participam de uma orquestração 
assaz simples, embora eficaz. Enquanto o 
primeiro andamento faz uso do esquema de 
exposição bitemática, desenvolvimento e 
recapitulação (forma-sonata), o segundo explora 
o motivo melódico suspirante, dando lugar a 
uma breve cadenza ainda antes de terminar com 
o tutti. A obra culmina com um rápido jogo de 
contrastes de textura e de dinâmica sobre uma 
métrica ternária, conferindo grande agilidade 
ao final.

Michael Haydn
Rohrau, 14 de setembro de 1737
Salzburgo, 10 de agosto de 1806
 
Concerto para Violino em Sol maior, 
Hob.VIIa:G1
composição: 1760
duração: c. 20 min.
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A historiografia tradicional mostra-nos Felix 
Mendelssohn como o menino-prodígio por 
excelência. Estas duas obras dão bem conta da 
sua precocidade e da fluência que desde (muito) 
cedo emprestou à arte musical nos seus aspetos 
formal e criativo. São duas peças de juventude 
escritas como exercícios de composição, com 
a finalidade de serem avaliadas pelo exigente 
mestre Carl Zelter (1758-1832), presidente da 
prestigiada Singakademie, fundada em 1791 
na cidade de Berlim. Zelter era um professor de 
elevadíssimo prestígio e que teve alunos como 
Fanny Mendelssohn (1805-1847), a irmã mais 
velha de Felix, e G. Meyerbeer (1791-1864).
Nascido numa família rica de banqueiros e 
filósofos de Hamburgo, Felix Mendelssohn 
cedo mostrou um extraordinário talento 
artístico, pelo que as suas obras de juventude 
são consideradas de um nível extraordinário 
de sofisticação, comparáveis favoravelmente às 
de Mozart com a mesma idade. Dois exemplos 
cabais são o Octeto para Cordas e Sonho de uma 
noite de Verão, obras escritas aos 16 e 17 anos 
de idade respetivamente e apenas cinco e seis 
anos depois do seu primeiro recital de piano. 
Sob os auspícios de Zelter, estudou os clássicos 
vienenses, mas também a música do período 

Barroco, tendo dirigido, aos vinte anos, a Paixão 
segundo S. Mateus de J. S. Bach, não só marcando 
a efeméride do centenário da apresentação em 
Leipzig em 1729, como também dando início 
à redescoberta do legado do mestre barroco, 
até aí eclipsado pela fama dos seus filhos, 
nomeadamente Carl Philipp e Johann Christian.
As primeiras composições de Mendelssohn 
datam de 1820 e são exercícios para o seu 
professor que revelam o estudo de contraponto 
e orquestração. O conjunto de sinfonias 
que escreveu entre 1819 e 1823 perderam-
se entretanto, mas foram recuperadas em 
Berlim logo após a Segunda Guerra e podem 
ser entendidas como preparação para obras 
de maior maturidade. A Sinfonia n.º 10, em 
Si menor, foi uma das doze sinfonias deste 
conjunto e foi escrita aos catorze anos. Tem 
apenas um andamento, pelo que se admite que 
seja parte de um conjunto maior. Apresenta 
no entanto três indicações de tempo: Adagio, 
que introduz elementos barrocos no início 
e elementos clássicos no desenvolvimento 
e final; Allegro, em forma-sonata, o esquema 
formal do classicismo vienense por excelência. 
O primeiro tema começa com uma mudança 
brusca de tempo e ambiência que podemos 

Felix Mendelssohn Bartholdy
Hamburgo, 3 de fevereiro de 1809
Leipzig, 4 de novembro de 1847
 
Sinfonia para Cordas n.º 10, em Si menor 
composição: 1823
duração: c. 10 min. 

Concerto para Violino e Orquestra de Cordas, 
em Ré menor 
composição: 1822
duração: c. 23 min.
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certamente associar ao Empfindsamer Stil de C. 
Ph. E. Bach. O segundo tema tem uma rapidez 
que viria a tornar-se característica do estilo de 
Mendelssohn. Segue-se ainda uma terceira secção 
introduzindo material temático novo antes de 
passar à repetição de toda a exposição. Esta dá 
lugar então à secção de desenvolvimento, em 
que os dois primeiros temas são reapresentados 
de modo diverso antes da recapitulação. 
O andamento termina tempestivamente com 
uma coda com a designação de tempo Più presto.
O Concerto para Violino e Orquestra de 
Cordas, em Ré menor, foi escrito quando 
Mendelssohn tinha apenas treze anos e fê-lo 
expressamente para o seu primeiro professor de 
violino Eduard Rietz (1802-1832) que se tornou, 
mais tarde, o concertino da apresentação de 1829 
da Paixão de J. S. Bach. A obra passou entretanto 
à obscuridade para apenas recuperar uma 
merecida notoriedade muito mais recentemente 
após a sua (re)descoberta, em meados do séc. XX, 
pelo violinista Yehudi Menuhin. Os três 
andamentos desta peça de grande virtuosismo 

exemplificam, porventura na perfeição, o que 
um exercício de composição deve ter significado 
naquele tempo e naquela geografia. O equilíbrio 
formal entre eles explora os recursos expressivos 
da orquestra de cordas numa interação sempre 
muito rica com o solista. Este diálogo começa 
em Allegro e com o jogo dinâmico constante 
entre ambos e através da alternância das 
figurações de semicolcheias e ritmos pontuados. 
O segundo andamento, Andante, em ritmo 
ternário, apresenta o momento pathetico da obra, 
iniciando-se de um modo algo reminiscente 
de um minuete de J. Haydn e dando lugar a um 
lirismo já mais próximo do romantismo com 
rallentandi e notas longas seguidas de pausas 
enfáticas. Um novo Allegro culmina a peça com 
a clara intenção de um tour de force. O rapidíssimo 
rondó ao estilo “húngaro” reúne torrentes de 
semicolcheias com curtas cadenzas marcadas 
com a designação “Adagio”, para além de 
ocasionais modulações que proporcionam um 
certo elemento de surpresa sem nunca perder 
 a inspiração.

notas de joão pedro louro
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Alina Ibragimova nasceu em Polevskoy, na 
Rússia. Iniciou os seus estudos formais na 
Escola Gnesin de Moscovo e, a partir de 1995, 
prosseguiu a sua formação e aperfeiçoamento 
no Reino Unido, na Yehudi Menuhin School 
e no Royal College of Music. Teve como mestres 
Natasha Boyarsky, Gordan Nikolitch e Christian 
Tetzlaff. O seu repertório estende-se desde 
a música do Barroco até à estreia de obras 
contemporâneas, abordando com igual 
desenvoltura e apuro técnico os instrumentos 
modernos e os de época. Para além da sua 
intensa agenda como solista, em colaboração 
com agrupamentos e maestros de prestígio 
internacional, também dirige a partir do 
violino, tendo-se apresentado com a Kremerata 
Baltica, a Britten Sinfonia, a Academy of Ancient 
Music e Orquestra de Câmara da Austrália. 
As suas atuações mais recentes incluem estreias 
com a Sinfónica de Boston, a Sinfónica de 
Montreal, a Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, a Filarmónica Real de Estocolmo, a 
Filarmónica Nacional Húngara, a Orquestra de 
Câmara Escocesa e a Sinfónica de Tóquio, bem 
como novas colaborações com a Filarmónica de 
Londres, a Sinfónica de Londres e a Orquestra de 

Alina 
Ibragimova

Câmara da Europa, para além de uma extensa 
digressão na Austrália.
No domínio da música de câmara, a solo ou 
acompanhada pelo pianista Cédric Tiberghien, 
atuou no Wigmore Hall, no Concertgebouw de 
Amesterdão, no Mozarteum de Salzburgo, no 
Carnegie Hall de Nova Iorque, no Palácio das 
Belas Artes de Bruxelas, no Théâtre des Champs-
Élysées de Paris, no Musikverein de Viena e 
nos festivais de Salzburgo, Verbier, Gstaad, 
Manchester, Lockenhaus, Lucerna e Aldeburgh, 
entre outros palcos. Estreou-se com a Orquestra 
Gulbenkian em outubro de 2011, sob a direção 
de Lawrence Foster. Desde então, tem-se 
apresentado com regularidade na Gulbenkian 
Música, nomeadamente em recital a solo ou com 
o Chiaroscuro Quartet.
Alina Ibragimova recebeu o Borletti-Buitoni Trust 
Award (2008), o Classical BRIT Award (2009), e 
o Royal Philharmonic Society Young Artist Award 
(2010). Em 2016 foi distinguida com um MBE 
(Member of the Most Excellent Order of the British 
Empire). Alina Ibragimova agradece à Jumpstart 
Jr Foundation o gracioso empréstimo do violino 
Andrea Amati de 1570.

Violino
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Como violinista e diretor de orquestra, Federico 
Gugliemo é reconhecido pela sua versatilidade 
e pela sua grande maturidade interpretativa. É 
natural de Pádua (Itália), tendo-se diplomado 
pelo Conservatório Benedetto Marcello, em 
Veneza. Iniciou a sua carreira internacional aos 
22 anos, depois de vencer o Concurso de Música 
de Câmara Vittorio Gui, em Florença. Foi ainda 
premiado em vários concursos internacionais 
e, desde muito cedo, foi concertino convidado 
de algumas das mais importantes orquestras 
italianas e europeias, sob a direção de maestros 
como C. Abbado, E. Inbal, G. Gelmetti, S. Baudo, 
ou N. Marriner, entre muitos outros. Vencedor do 
Antonio Vivaldi International Recording Prize, 
recebeu também o Diapason d’Or pelas suas 
gravações dos concertos de Vivaldi. Como líder 
da orquestra de cordas I Solisti Filarmonici 
Italiani, realiza digressões internacionais desde 
1990, incluindo o Japão e a América do Norte. 
Nos últimos anos, tem incluído a ópera na sua 
atividade artística como solista e maestro. Dirigiu 
a estreia de il Finto Turco, de N. Piccini, no Teatro 

Federico 
Guglielmo

Olimpico de Vicenza e a estreia moderna de Ottone 
in Villa, de A. Vivaldi. Colabora regularmente com 
muitos dos principais agrupamentos de música 
barroca e clássica (Academy of Ancient Music, 
The Handel & Haydn Society (Boston), Tokyo 
Vivaldi Ensemble, ou Australian Brandenburg 
Orchestra) e com músicos como B. van Asperen, 
P. Wispelwey, S. Ritchie, E. Kirkby,  M. Huggett, 
ou S. Kuijken. Por outro lado, colabora também 
com instituições como a Ópera de Florença 
(Maggio Musicale), a Orquestra do Teatro Massimo 
de Palermo, a Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia (Roma) a New Japan Philharmonic 
(Tóquio), a Sinfónica de Osaka, ou a Orquestra 
Filarmonica de Gran Canaria. Em 1995 fundou, 
com o seu pai, o agrupamento de instrumentos 
de época L’Arte dell’Arco, com o qual se apresentou 
em importantes festivais na Europa e realizou 
mais de 100 gravações. Dedica-se também com 
grande paixão à música de câmara. Foi membro 
do Stradivari Trio, que fundou em 1992, e tocou 
com músicos como G. Sollima, M. Brunello, 
K. Battle, H. Schellenberger, ou W. Christ.

Violino / Concertino
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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 
R. Minasi esteve também na base da primeira 

Il pomo d’oro

gravação premiada, Vivaldi: Concerti per Violino 
IV “L’Imperatore”. A segunda gravação, Concertos 
para Violino “Per Pisendel”, de Vivaldi, 
com 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.
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 abril de 2015 e outubro 
de 2016. 
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violinos
Federico Guglielmo Concertino
Edson Scheid de Andrade
Anna Melkonyan 
Simone Pirri
Fotini Vovoni
Barbara Altobello
Mayah Kadish
Mauro Spinazze

violas
Giulio D’Alessio
Luca Alfonso Rizzello

violoncelos
Catherine Emma Jones
Leonhard Bartussek

contrabaixo
Rüdiger Kurz

cravo
Federica Bianchi

Il pomo d’oro
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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

7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80<< <<

BANCO 5

BANCO 6

BANCO 7

BANCO 2

BANCO 3

BANCO 4



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
400 exemplares

preço
2€

Lisboa, Outubro 2017
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