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RCO Meets Europe

Uma digressão pelos 28 estados da UE
em celebração do passado e do futuro da Europa

Em agosto de 2016, a Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam (RCO) iniciou a digressão 
de concertos RCO meets Europe, a qual visitará os 28 
estados membros da União Europeia ao longo de 
duas temporadas e meia. Através do repertório, do 
espírito e da prática, a digressão servirá para destacar 
as ideias e os ideais fundamentais que constituem a 
Europa e que a mantêm unida.
 

A UNESCO garantiu o patrocínio da digressão 
RCO meets Europe. Jean-Claude Juncker, Presidente 
da Comissão Europeia, expressou também a sua 
vontade de apoiar o projeto.
Em cada país, e com o apoio de várias entidades 
privadas, uma obra é interpretada Side by Side com 
jovens músicos locais de grande talento, permitindo 
a partilha dos conhecimentos e da experiência dos 
membros da RCO com as novas gerações.
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Duração total prevista: c. 1h 50 min.
Intervalo de 20 min.

Grandes Intérpretes 21 FEVEREIRO 
QUARTA
21:00 — Grande Auditório

Richard Wagner
Prelúdio da ópera Os Mestres Cantores de 
Nuremberga

Max Bruch
Concerto para dois Pianos e Orquestra, 
op. 88a

Andante sostenuto
Andante con moto – Allegro molto vivace
Adagio ma non troppo
Andante – Allegro

intervalo

Dmitri Chostakovitch
Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47

Moderato – Allegro non troppo
Allegretto
Largo
Allegro non troppo

Royal Concertgebouw
Orchestra Amsterdam  

Semyon Bychkov Maestro

Katia e Marielle Labèque Piano

Orquestra Estágio Gulbenkian (Wagner)
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A dificuldade inerente à produção dos dramas 
musicais de Richard Wagner fomentou a 
apresentação de extratos da sua obra noutros 
contextos. Assim, momentos orquestrais como 
as aberturas e os prelúdios eram tocados em 
concerto antes da estreia da obra. O Prelúdio de 
Os Mestres Cantores de Nuremberga foi estreado 
no Gewandhaus de Leipzig, uma das grandes 
salas de concertos da época, a 1 de novembro 
de 1862, sob a batuta do próprio compositor. 
Contudo, a ideia de escrever uma ópera sobre os 
mestres cantores do Renascimento alemão data 
da década de 40. Esse processo foi interrompido 
com a indigitação de Wagner como Maestro da 
Corte Real da Saxónia, em Dresden, e com o seu 
exílio após ter participado nas revoltas dessa 
cidade em 1849.
Os mestres cantores eram, geralmente, artesãos 
e integravam o sistema das corporações 
laborais. Em Nuremberga, uma cidade-livre 
do Sacro Império Romano-Germânico e um 
dos principais centros do Renascimento 
alemão, destacou-se Hans Sachs, mestre cantor 
muito admirado por Wagner. O compositor 
transformou a figura de Sachs num dos 
personagens principais de Os Mestres Cantores 

de Nuremberga, uma ópera cómica que gira em 
torno de um torneio de canções. No seu enredo, 
além de um triângulo amoroso resolvido através 
dessa competição, discute-se o papel do 
conservadorismo e da mudança na música, 
sendo fácil de extrapolar algumas dessas questões 
para a Alemanha do século XIX. O Prelúdio
 do Ato I introduz a ação dramática e apresenta 
temas importantes da ópera, caracterizando 
personagens e situações. Dessa forma, condensa 
alguns dos leitmotive do drama musical.
O Prelúdio começa com uma marcha solene que 
representa a corporação dos Mestres Cantores, 
sobre um acompanhamento contrapontístico. 
Segue-se um momento lírico que antecede 
uma fanfarra usada na ópera para a entrada 
dos Mestres Cantores. A melodia longa e de 
caráter lírico é usada na canção com a qual 
Walther, um dos personagens principais, 
ganha o concurso. Os aprendizes dos mestres 
cantores são caracterizados por um tema 
mais contrapontístico, evocando os modelos 
polifónicos do período em que se situa a ação 
dramática. A peça termina com a apresentação 
apoteótica dos dois primeiros temas, refletindo o 
colorido orquestral empregue por Wagner.

Richard Wagner
Leipzig, 22 de maio de 1813
Veneza, 13 de fevereiro de 1883
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Prelúdio da ópera Os Mestres Cantores 
de Nuremberga
composição: 1862
estreia: Leipzig, 1 de novembro de 1862
duração: c. 10 min.



O Concerto para dois Pianos e Orquestra de Max 
Bruch tem uma história atribulada. A obra foi 
escrita para as irmãs Rose Laura Sutro e Ottilie 
Sutro, um duo de pianistas americanas que se 
notabilizou pelas suas apresentações a partir do 
final do século XIX. 
Nessa época, essa formação era pouco frequente 
e com pouco repertório concertante. Bruch 
escreveu o Concerto para dois Pianos aproveitando 
música que tinha escrito anteriormente para 
uma suite orquestral e cedeu às irmãs os direitos 
exclusivos da obra. Contudo, estas reviram 
o Concerto de acordo com as suas inclinações e 
apresentaram-no em Filadélfia a 29 de dezembro 
de 1916. Apesar de não o terem tocado 
frequentemente, as irmãs Sutro continuaram 
a alterá-lo. Após a morte de Ottilie, em 1970, 
a partitura do Concerto foi leiloada. Só em 1973 
a obra foi gravada na sua versão original, 
tendo sido publicada quatro anos mais tarde.
O Concerto para dois Pianos tem início com 
uma fanfarra afirmativa, na qual se encontra 
patente uma abordagem tardo-romântica 
à harmonia, caracterizada pelo deferimento das 
resoluções tonais. Estas manifestam, por vezes, 

um efeito suspensivo da narrativa musical. 
Após a introdução, apresenta-se uma melodia 
cujo caráter contrapontístico evoca a textura 
da fuga barroca, recorrendo a ritmos pontuados. 
Pensa-se que o material temático deste andamento, 
que remete para o contexto religioso, tenha sido 
ouvido pelo compositor numa procissão de 
Semana Santa em Capri, onde se encontrava 
a convalescer. O lirismo contemplativo 
do início do segundo andamento dá lugar a uma 
atmosfera cinética e lúdica, centrada nos jogos 
de pergunta-resposta entre os dois pianos, 
pontuados pela orquestra. O andamento seguinte 
encarna o caráter do final do Romantismo 
associado a Bruch, nomeadamente o recurso 
a longas melodias como material temático. 
A obra termina com um andamento que começa 
com uma entrada vigorosa e lenta, preparando 
momentos de virtuosismo pirotécnico por 
parte dos solistas. Nesta obra, com uma história 
complexa, misturam-se elementos heterogéneos 
do final do Romantismo, da música religiosa ao 
contraponto estrito, passando pelo virtuosismo 
instrumental.
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Max Bruch
Colónia, 6 de janeiro de 1838
Friedenau, 2 de outubro de 1920

Concerto para dois Pianos e 
Orquestra, op. 88a
composição: 1912
duração: c. 25 min.



As relações de Chostakovitch com as autoridades 
estalinistas não foram pacíficas. Contudo, 
encontravam-se eivadas de ambiguidade de parte 
a parte. Por um lado, o compositor era acusado 
de formalismo, uma cedência ao espírito burguês 
cosmopolita em detrimento do esforço patriótico 
e revolucionário soviético. Por outro lado, 
algumas das suas obras foram apresentadas 
como modelares pelo poder instituído. A partir 
do final da década de 1920, Chostakovitch sofreu 
vários ataques dos defensores da ideia que a 
música deveria estar ao serviço da revolução 
e ser compreendida pela população em geral. 
Esse modelo considerava que as artes deveriam 
fomentar o patriotismo e glorificar o socialismo, 
misturando a linguagem artística do final do 
Romantismo, baseada na tradição musical 
russa, com temáticas soviéticas. Dessa forma, 
as linguagens modernistas e a música popular 
encontravam-se fora dos cânones promovidos 
pelas agremiações artísticas do território. 
Assim, o poema sinfónico e a sinfonia 
programática ocuparam um lugar importante 
nesse movimento. Curiosamente, as críticas a 
Chostakovitch foram mais intensas no que toca 
à ópera, nomeadamente em relação a O nariz e a 
Lady Macbeth do Distrito de Mtsensk. 

Uma das apresentações da última, quando esta 
já gozava de algum sucesso na União Soviética e 
no estrangeiro, suscitou um violento ataque no 
Pravda. Essa denúncia pública trouxe problemas 
de ordem vária ao compositor, resultando no 
cancelamento da estreia da Sinfonia n.º 4. 
Assim, a Sinfonia n.º 5 foi uma oportunidade 
de reconciliar o compositor com as autoridades, 
apesar do distanciamento irónico.
A Sinfonia n.º 5 foi estreada pela Orquestra 
Filarmónica de Leninegrado, sob a direção de 
Yevgeny Mravinsky, a 21 de novembro de 1937. 
Foi muito aplaudida, apontando para a 
aproximação do compositor aos modelos 
realistas socialistas. Contudo, o processo foi 
mais complexo e a sua ambivalência evoca a 
angústia resultante das perseguições estalinistas. 
A sinfonia condensa o estilo rapsódico de 
Chostakovitch, fortemente influenciado pelas 
tradições orquestrais do Romantismo tardio. 
Assim, o espectro de Mahler, com as suas 
marchas e distorções angulares assombra 
muitos momentos da obra.
O primeiro andamento encontra-se numa forma 
allegro de sonata, como esta era compreendida 
na primeira metade do século XX. Permeados 
pelo pathos, os temas angulares e os ritmos 

Dmitri Chostakovitch
São Petersburgo, 25 de setembro de 1906
Moscovo, 9 de agosto de 1975

Sinfonia n.º 5, em Ré menor, op. 47
composição: 1937
estreia: Leninegrado (São Petersburgo), 
21 de novembro de 1937 
duração: c. 45 min.
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pontuados que remetem para o Barroco são 
interpolados por marchas e fanfarras, num 
estilo heroico evocativo de Beethoven e Mahler. 
O lirismo de uma longa melodia é interpolado 
nesses elementos, nos quais a orquestração 
desempenha um papel essencial. Uma citação 
de Carmen de Bizet emerge, preparando a 
reexposição dos temas, desta vez na ordem 
inversa da exposição.
O segundo andamento encontra-se numa 
forma tripartida (ABA). A primeira secção 
baseia-se na estilização de uma dança popular 
ternária, o Ländler, muito cultivada na Áustria 
e precursora da valsa. Remetendo para as 
técnicas mahlerianas de citação, Chostakovitch 
enfatiza o grotesco através da distorção dos 
temas de sabor popular, transformando-os em 
momentos dissonantes. A secção intermédia 
é iniciada com um solo de violino de caráter 
lúdico, mas a textura rapidamente se adensa 
com o recurso aos vários naipes da orquestra. 
Aqui, a ornamentação reforça a jocosidade do 
momento, intensificada pelo recurso a fanfarras. 
Desta forma, o compositor homenageia o 

sinfonismo do final do Romantismo através de 
um recurso estilístico omnipresente na música 
promovida pelo regime estalinista. Esse recurso 
a topoi polissémicos foi central para o sucesso 
da obra aquando da sua estreia. O retorno do 
Ländler prepara o Largo, de carácter lírico e 
contemplativo, cujo estatismo é ocasionalmente 
submerso pelos solos dos sopros. As longas 
melodias de resolução diferida reforçam a 
intensidade expressiva deste andamento lento.
Uma marcha introduz o final da sinfonia, um 
Allegro non troppo que recorre a diversas citações 
musicais de Berlioz, de Bizet, de Richard Strauss 
e do próprio Chostakovitch. Neste andamento 
tempestuoso, os instrumentos de sopro têm 
particular destaque, intensificando a massa 
sonora através de intervenções virtuosísticas. 
Após um interlúdio lírico protagonizado pelas 
cordas, regressa a textura de marcha, que se vai 
adensando e tornando mais sonora até ao clímax 
final. Chostakovitch coloca o ouvinte entre a 
denúncia e a propaganda, entre a violência e a 
reconciliação, entre a alegria genuína e o triunfo 
forçado.

notas de joão silva
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Semyon Bychkov pertence a um seleto grupo 
de grandes maestros que se formaram no 
Conservatório de Leninegrado (São Petersburgo), 
instituição onde foi aluno do lendário pedagogo 
russo Ilya Musin. Em 1975, aos vinte e dois 
anos de idade, partiu para os Estados Unidos 
da América com o objetivo de construir uma 
carreira internacional livre das limitações do 
regime soviético. Afirmou a sua reputação 
como Diretor Musical da Orquestra Sinfónica 
de Grand Rapids e como Maestro Convidado 
Principal e depois Diretor Musical da Orquestra 
Filarmónica de Buffalo. Posteriormente, viria 
a assumir as funções de Maestro Principal da 
Orquestra de Paris e da Semperoper Dresden. Em 
1997 tornou-se Maestro Principal da Orquestra 
Sinfónica da WDR, em Colónia, uma posição 
que assegurou durante treze anos.
Semyon Bychkov é um convidado regular de 
grandes orquestras como as Filarmónicas de 
Viena e Berlim, a Orquestra do Gewandhaus 
de Leipzig, ou as Sinfónicas de Chicago e San 
Francisco. É o atual titular da Klemperer Chair 
of Conducting da Royal Academy of Music, em 
Londres, e da Günter Wand Chair da Sinfónica 
da BBC, orquestra com a qual se apresenta 

Semyon 
Bychkov

anualmente nos BBC Proms. Para além do 
repertório sinfónico, a ópera ocupa também 
um espaço importante na atividade e na carreira 
de Semyon Bychkov. Em 2003 estreou-se na 
Royal Opera House - Covent Garden, na direção 
de Elektra de Richard Strauss, tendo regressado 
nesse ano para dirigir Boris Godunov de Mussorgsky. 
Dirige regularmente produções na Metropolitan 
Opera de Nova Ioque, na Ópera de Paris, na 
Ópera Estadual de Viena, no Teatro alla Scala 
de Milão e no Festival de Salzburgo. Em 2015 
foi nomeado “Maestro do Ano” nos International 
Opera Awards.
A estreia de Semyon Bychkov à frente da Royal 
Concertgebouw Orchestra Amsterdam data 
de 1984. Em novembro de 2016 regressou mais 
uma vez ao convívio com este importante 
agrupamento sinfónico para dirigir três 
concertos (Amesterdão, Viena e Bratislava) com 
o pianista Emanuel Ax e com um programa 
que incluiu obras de Mahler, Mozart e Weber. 
No mesmo mês, dirigiu Theatrum bestiarum de 
Detlev Glanert, compositor em residência da 
Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam, 
bem como a Sinfonia n.º 5 de Mahler.

Maestro
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As irmãs Katia e Marielle Labèque formam 
um duo com grande poder de comunicação, 
abordando um repertório tão eclético quanto 
inesperado. A sua grande popularidade teve 
início com a gravação a dois pianos da obra 
Rhapsody in Blue, de G. Gershwin, disco de 
ouro logo após o lançamento. Desde então, 
apresentaram-se nos principais palcos 
internacionais, a solo ou em colaboração com 
prestigiadas orquestras como a Filarmónica 
de Berlim, a Sinfónica da Rádio da Baviera, 
as Sinfónicas de Boston e Chicago, a Orquestra 
de Cleveland, a Orquestra do Gewandhaus 
de Leipzig, a Sinfónica de Londres, a Dresden 
Staatskapelle, ou a Filarmónica de Viena, sob a 
direção de maestros de renome internacional 
como S. Bychkov, L. Bringuier, C. Davis, C. Dutoit, 
M. Harth-Bedoya, P. Järvi, Z. Mehta, S. Ozawa, 
A. Pappano, G. Prêtre, L. Slatkin, ou M. Tilson 
Thomas. Apresentaram-se também no Grande 
Auditório Gulbenkian, a solo e em concerto, a 
última vez em março de 2014.
As colaborações de Katia e Marielle Labèque 
incluem também agrupamentos e maestros 
especialistas em música barroca como The 
English Baroque Soloists e J. E. Gardiner, Il Giardino 
Armonico e G. Antonini, Musica Antiqua Köln 

Katia e Marielle 
Labèque

e R. Goebel, Venice Baroque e A. Marcon, 
ou Il Pomo d’Oro. Realizaram uma digressão 
com a Orchestra of the Age of Enlightenment e 
o maestro Simon Rattle. No domínio da música 
dos séculos XX e XXI, trabalharam com Thomas 
Adès, Louis Andriessen, Luciano Berio, Pierre 
Boulez, Philip Glass, Osvaldo Golijov, György 
Ligeti e Olivier Messiaen. Em 2015 estrearam, no 
Walt Disney Hall de Los Angeles, sob a direção 
de Gustavo Dudamel, um novo Concerto de 
Philip Glass. As estreias de novos concertos de 
Bryce Dessner e Nico Muhly estão programadas 
para 2018 e 2019.
Com a aspiração de lançar pontes entre os vários 
domínios da criação contemporânea, as irmãs 
Labèque fundaram a etiqueta KML Recordings. 
Em 2014 foi lançado o CD Sisters, uma seleção 
de peças relacionadas com a sua vida pessoal e 
profissional. Entre os lançamentos anteriores 
incluem-se: um álbum Gershwin/Bernstein; 
o projeto Minimalist Dream House (50 anos de 
música minimalista); e o documentário musical 
The Labèque Way, gravado em colaboração 
com a EuroArts. Em 2005 lançaram a KML 
Foundation, com o objetivo de expandir o 
repertório para dois pianos, fomentando 
também o cruzamento de experiências artísticas.

Piano



10

ro
ya

l 
co

nc
er

tg
eb

ou
w

 o
rc

he
st

ra
 ©

 d
r

A Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam 
(RCO) é considerada uma das melhores orquestras 
do mundo, sendo recorrentemente elogiado o 
seu som único, desde o “aveludado” das cordas, 
ao som “dourado” dos metais, ao timbre “distinto” 
das madeiras e à percussão. Embora a excecional 
acústica do Real Concertgebouw desempenhe 
um papel fundamental neste domínio, nenhuma 
outra orquestra soa da mesma forma que a RCO 
no Auditório Principal. Igualmente importante 
é a qualidade dos seus músicos, bem como a 
influência exercida pelos seus maestros principais, 
apenas sete desde a fundação da orquestra, em 
1888. Daniele Gatti é o maestro principal desde 
setembro de 2016, sucedendo a Willem Kes 
(1888-1895). Anteriormente desempenharam 
as mesmas funções os maestros Willem 
Mengelberg (1895-1945), Eduard van Beinum 
(1945-1959), Bernard Haitink (1961-1988), 
Riccardo Chailly (1988-2004) e Mariss Jansons 
(2004-2015). Importantes compositores como 
Gustav Mahler, Richard Strauss e Igor Stravinsky 
dirigiram a orquestra mais do que uma vez. 
Atualmente, a orquestra continua colaborar 
regularmente com compositores de primeiro 
plano, incluindo John Adams, George Benjamin, 
Tan Dun, ou Thomas Adès.

Royal Concertgebouw 
Orchestra Amsterdam

A RCO é constituída por 120 músicos de vinte 
países. Apesar da sua dimensão, o agrupamento 
funciona mais como uma orquestra de câmara 
ao nível da sensibilidade auditiva dos seus 
membros, da forma como trabalham lado a lado 
e em conjunto. Esta postura requer uma elevada 
craveira artística individual, bem como uma 
grande confiança mútua.
Todos os anos, para além dos cerca de 90 
concertos programados para o Concertgebouw 
de Amesterdão, a RCO apresenta-se em mais 
40 nas principais salas e auditórios em todo o 
mundo. A RCO realizou mais de 1100 gravações 
em LP, CD e DVD, muitas das quais foram 
distinguidas a nível internacional. Desde 2004, 
a RCO tem também a sua própria etiqueta, a 
RCO Live.
Por ocasião das celebrações do seu 125.º aniversário, 
em 2013, a orquestra realizou uma digressão 
mundial, tendo visitado seis continentes ao longo 
de um ano. Entre 2016 e 2018, no âmbito do projeto 
RCO meets Europe, todos os 28 estados membros 
da União Europeia serão visitados: Em cada país 
da União Europeia, a RCO interpreta pelo menos 
uma obra em colaboração com uma orquestra 
juvenil local (Side by Side).



primeiros violinos
Vesko Eschkenazy Concertino *

Liviu Prunaru Concertino *

Tjeerd Top
Marijn Mijnders
Ursula Schoch
Marleen Asberg
Keiko Iwata-Takahashi
Tomoko Kurita
Henriëtte Luytjes
Borika van den Booren
Marc Daniel van Biemen
Christian van Eggelen
Sylvia Huang
Mirte de Kok 
Junko Naito 
Benjamin Peled 
Nienke van Rijn 
Jelena Ristic
Valentina Svyatlovskaya
Michael Waterman

segundos violinos
Henk Rubingh *

Caroline Strumphler 
Susanne Niesporek
Jae-Won Lee
Anna de Vey Mestdagh 
Paul Peter Spiering 
Herre Halbertsma 
Marc de Groot 
Arndt Auhagen 
Leonie Bot
Sanne Hunfeld 
Mirelys Morgan Verdecia
Sjaan Oomen
Jane Piper 
Eke van Spiegel 
Annebeth Webb 
Joanna Westers

Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam

Daniele Gatti Maestro Principal
Riccardo Chailly Maestro Emérito

violas
Ken Hakii *

Michael Gieler
Saeko Oguma
Frederik Boits
Roland Krämer
Guus Jeukendrup
Jeroen Quint
Eva Smit 
Martina Forni
Yoko Kanamaru 
Vilém Kijonka
Edith van Moergastel
Santa Vizine
Jeroen Woudstra

violoncelos
Gregor Horsch *

Tatjana Vassiljeva *

Johan van Iersel
Fred Edelen 
Benedikt Enzler 
Chris van Balen
Joris van den Berg
Jérôme Fruchart
Christian Hacker
Maartje-Maria den Herder
Honorine Schaeffer
Julia Tom

contrabaixos
Dominic Seldis *

Pierre-Emmanuel de Maistre
Théotime Voisin
Mariëtta Feltkamp
Rob Dirksen
Georgina Poad
Nicholas Schwartz
Olivier Thiery

flautas
Emily Beynon *

Kersten McCall *

Julie Moulin
Mariya Semotyuk-Schlaffke

piccolo
Vincent Cortvrint

oboés
Alexei Ogrintchouk *

Ivan Podyomov *

Nicoline Alt
Kyeong Ham

corne Inglês
Miriam Pastor Burgos

clarinetes
Calogero Palermo *

Olivier Patey *

Hein Wiedijk

clarinete em Mi bemol
Arno Piters

clarinete baixo
Davide Lattuada

fagotes
Ronald Karten *

Gustavo Núñez *

Helma van den Brink
Jos de Lange

contrafagote
Simon Van Holen

trompas
Laurens Woudenberg *

Peter Steinmann 
Sharon St. Onge 
José Luis Sogorb Jover
Fons Verspaandonk 
Jaap van der Vliet 
Paulien Weierink-Goossen

trompetes
Miroslav Petkov *

Omar Tomasoni *

Hans Alting 
Jacco Groenendijk
Bert Langenkamp 
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Mariss Jansons Maestro Emérito
Bernard Haitink Maestro Laureado



trombones
Bart Claessens *

Jörgen van Rijen *
Nico Schippers

trombones baixo e tenor
Martin Schippers

trombone baixo
Raymond Munnecom

tuba
Perry Hoogendijk *

timbales
Tomohiro Ando *

Nick Woud *

percussão
Mark Braafhart
Bence Major
Herman Rieken

harpas
Petra van der Heide *

Gerda Ockers

* Instrumentistas principais

coordenação e produção da digressão

Jan Raes Managing Director
Joel Ethan Fried Director of Artistic 
Administration
Lisette Castel Manager Planning & 
Production
Else Broekman Tour Manager
Manon Wagenmakers 
Assistant Tour Manager
Michiel Jongejan 
Manager Public Relations
Harriët van Uden Personnel Manager
Peter Tollenaar Personnel Manager
Douwe Zuidema Librarian
Jan Ummels Stage Manager
Johan van Maaren Stage Hand
Ton van der Meer Stage Hand
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Orquestra Estágio Gulbenkian

Joana Carneiro Direção Artística

primeiros violinos
Teresa Pinheiro
Bernardo Barreira
Francisco Ferreira
Joana Weffort
Luís Filipe Guimarães
Mariana Moita
Natália Ribeiro
Ana Wallis de Carvalho

segundos violinos
Ana Albergaria
Beatriz Silva
Catarina Martins
David Miguel Bento
Joana Alexandra Rodrigues
Margarida Queirós
Mariana Gomes

violas
Francisco Vassalo Lourenço
Carlos Domingues
Juliana Alves
Mariana Moreira
Pedro Alves
Sara Moreira

violoncelos
Henrique Constância
Hugo Estaca
Inês Paiva
Maria da Assunção Carvalho
Tiago Pires da Silva

contrabaixos
Andreia Pacheco
Joana Vaz
Júlia Miranda
Nuno Coroado

flauta
Inês Pinto

oboé
Natacha Fernandes

clarinete
Telmo Costa

fagote
Rafael Faísca

trompas
Alexandre Pereira
Nádia Meireles

trompete
Luís Campos

trombone
João Pedro Bastos

percussão
André Castro

harpa
Leonor Maia

coordenação
Catarina Lobo
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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
500 exemplares

preço
2€

Lisboa, Fevereiro 2018
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