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14 DE DEZEMBRO
QUARTA
21:00 — Grande Auditório

Fado Barroco

Ana Quintans Voz

Ricardo Ribeiro Voz

Miguel Amaral Guitarra Portuguesa

Marco Oliveira Viola de Fado

Os Músicos do Tejo
Marcos Magalhães e Marta Araújo Direção
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1.º capítulo
Guitarra Portuguesa,
símbolo da música portuguesa

Carlos Paredes (1925-2004)

Verdes anos

António da Silva Leite (1759-1833)

Minuete
(Estudo de Guitarra, Porto, 1796)

Miguel Amaral (n. 1982)

Luz de Outono

2.º capítulo
Portugal Medieval,
raízes árabes e galaicas

Anónimo (século XIII)

Cantiga de Santa Maria 23
“Como Déus fez vinno d'agua ant'Arquetecrinno”

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Sinfonia da cantata Mer hahn en neue
Oberkeet, BWV 212

Rabih Abou-Khalil (n. 1957) / José Régio (1901-1969)

Soneto de amor

3.º capítulo
Portugal Barroco

Francisco António de Almeida (1702-1755)

“Venerandum” do Te Deum (c. 1750)

“In queste lacrime, Arsindo, specchiati”
da serenata Il trionfo d'amore  (1729) 

“Un cor, ch’ha per costume”
da ópera La Spinalba (1739)
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 4.º capítulo
Fado puro

Destino Marcado – Fado Menor
Poema: Fernando Farinha
Música: tradicional

Olhos Estranhos – Fado Corrido
Poema: Conde Sobral
Música: tradicional

Oração – Fado Cravo
Poema: Jorge Empis
Música: tradicional

Fado do Alentejo
Poema: Rosa Lobato Faria
Música: Rão Kyao

5.º capítulo
Lunduns e Modinhas

António Cláudio Pereira (fl. 1780-1820)

Sinfonia em Ré

José Palomino (1755-1810)

“Dueto de Marujo e Regateira”
do Entremez das Regateiras Zelozas
(Theatro Nacional do Salitre, 1801)

Anónimo
Os efeitos da ternura (lundum)

6.º capítulo
Fado e mais além

Com que voz
Poema: Luiz de Camões
Música: Alain Oulman
Orquestração: Marcos Magalhães

Romance
Poema: Afonso Lopes Vieira
Música: Carlos Gonçalves
Orquestração: Marcos Magalhães

O Pastor
Poema: Pedro Ayres Magalhães
Música: Madredeus
Orquestração: Marcos Magalhães

 

Duração total prevista: c. 1h 30 min.
Concerto sem intervalo
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Este programa nasceu de uma apresentação na 
Finlândia, com a Helsinki Baroque Orchestra, 
a convite de Aapo Häkkinen. Tratou-se, na 
prática, de uma mini-história da música 
portuguesa, com a presença central do fado e da 
música antiga. “Do século XIII até anteontem” 
tornou-se o seu subtítulo.
Com a colaboração de talentos como Ana 
Quintans e Ricardo Ribeiro, foi possível fazer 
viagens abrangentes entre séculos distantes, 
entre reprodução e improvisação e entre música 
de tradição oral e escrita. A nossa música está 
nas bibliotecas, mas também nas ruas, nas 
pessoas e na poesia da língua portuguesa.
Tornou-se também um objetivo importante 
para mim poder mostrar outras perspetivas 
da cultura musical portuguesa, mesmo 
arriscando ir além do Barroco, o meu campo 
de especialização: Porque não retroceder até 
à Idade Média e mostrar como a poesia e a 
música galaico-portuguesas do século XIII 
faziam parte de uma cultura rica e refletiam 
tantas influências diferentes, nomeadamente 
árabes-andaluzas? Sendo assim, porque não 
incluir uma das canções árabes de Rabih 

Abou-Khalil composta para o Ricardo Ribeiro? 
Ou ainda, porque não trazer para a sala de 
concertos géneros folk-pop mais recentes como a 
música dos Madredeus? Mas este concerto, que 
esperamos interessante e intenso, é também 
feito de várias questões que permanecem 
sem resposta: O que é a música nacional? Se a 
música barroca segue tão diretamente a música 
italiana, pode ser considerada como música 
portuguesa? Se uma música for interpretada 
por portugueses (ou a sua interpretação 
definida por um português) torna-se então 
música portuguesa? Pode a música cantada em 
português ser verdadeiramente entendida por 
alguém que não fale a língua?
Felizmente, não é preciso responder cabalmente 
a estas difíceis questões antes de começar a 
tocar e a cantar as belas árias de Almeida, um 
fado de Alfredo Duarte ou um lundum anónimo. 
Felizmente, a música é uma arte que, embora 
humana, ultrapassa também a compreensão 
racional e lógica que temos dela. Podemos 
simplesmente deixar-nos ir...
 
marcos magalhães

fa
do

 b
ar

ro
co

 ©
 o

s m
ús

ic
os

 d
o 

te
jo



Cantiga De Santa Maria 23

Esta é como Santa María acrecentou
o vinno no tonél, por amor da bõa dona
de Bretanna.
 
Como Déus fez vinno d' agua ant' Arquetecrinno,
ben assí depois sa Madr' acrecentou o vinno.
 
Desto direi un miragre que fez en Bretanna
Santa María por ua dona mui sen sanna,
en que muito bon costum' e muita bõa manna
Déus poséra, que quis dela seer séu vezinno.
 

Como Déus fez vinno d' agua...
 
Sobre toda-las bondades que ela avía,
éra que muito fïava en Santa María;
e porende a tirou de vergonna un día
del Rei, que a sa casa veéra de caminno.
 

Como Déus fez vinno d' agua...
 
A dona polo servir foi muit' afazendada,
e déu-lle carn' e pescado e pan e cevada;
mas de bon vinno pera el éra mui menguada
ca non tiínna senôn pouco en un tonelcinno.
 
Como Déus fez vinno d' agua...
 

Esta é como Santa Maria multiplicou
o vinho no tonel, por amor à boa senhora
da Bretanha.
 
Como Deus fez vinho da água nas Bodas de Caná,
também, depois, Sua Mãe multiplicou o vinho.
 
Sobre isto vos contarei um milagre
que fez na Bretanha,
Santa Maria, por uma mulher
sem nenhuma maldade,
que Deus dotara de tão bons
costumes e habilidades,
que quis dela ser seu vizinho.
 
Como Deus fez vinho da água…
 
De entre todas as bondades que ela tinha, 
sobressaía a de muito confiar em Santa Maria;
o que evitou, assim, que um dia
passasse vergonha ante o rei, que parou
em sua casa de caminho.
 
Como Deus fez vinho da água…
 
A muher, para o servir, esteve muito atarefada,
e deu-lhe carne, peixe, pão e cevada;
mas estava muito desprovida de bom vinho
e já só lhe restava um pouco num pequeno tonel.
 
Como Deus fez vinho da água…
 

~

~
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E dobrava-xe-ll' a coita, ca pero quisesse avê-lo,
non éra end' en térra que podésse
por dinneiros nen por outr' aver que por el désse,
se non fosse pola Madre do Véll' e Meninno.
 

Como Déus fez vinno d' agua...
 
E con aquest' asperança foi a eigreja
e diss' “Ai, Santa María, ta mercee seja
que me saques daquesta vergonna tan sobeja;
se non, nunca vestirei ja mais lãa nen linno.”
 

Como Déus fez vinno d' agua...
 
Mantenent' a oraçôn da dona foi oída,
e el Rei e sa companna toda foi comprida
de bon vinn', e a adega non ên foi falida
que non achass' i avond' o riqu' e o mesquinno.
 

Como Déus fez vinno d' agua...

E era grande a sua preocupação, porque embora
o quisesse obter, não havia quem, na sua terra,
por dinheiro ou por outra coisa, lho pudesse 
fornecer,
só lhe restava implorar à Mãe de Deus.
 
Como Deus fez vinho da água…
 
E com esta esperança foi até à igreja
e disse: “Ai, Santa Maria, pela vossa 
misericórdia,
tirai-me desta tão grande vergonha;
se não, jamais voltarei a vestir lã nem linho.”
 
Como Deus fez vinho da água…
 
De imediato, a oração da mulher foi ouvida,
e o rei e todos os seus acompanhantes
foram servidos de bom vinho, e na adega não 
mais faltou, tanto para o mais rico,
quanto para o mais pobre.
 
Como Deus fez vinho da água…
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Francisco António De Almeida

Venerandum tuum verum et unicum Filium:
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.
 
Il Trionfo d’Amore
 
In queste lacrime, Arsindo, specchiati
e la tua imago, che nel mio core
dipinse amore vedrai impressa.
 

Osserva, esamina la dolce idea
e poi dirai, bell’idol mio,
che miro o Dio, ella è pur dessa.
 
 
La Spinalba
 
Un cor, ch’ha per costume
sprezzar d’amor il freno,
promette e poi vien meno,
né serba fedeltà.
 
S’accende ad ogni lume,
per l’altro il primo oblia,
d’affetto e simpatia
così cangiando và.

E venera o teu verdadeiro e único Filho:
E também o Espírito Santo Paráclito.
 
 
 
Mira-te nestas lágrimas, Arsindo,
como num espelho
e a tua imagem, que no meu coração
pintou o amor, verás impressa.
 
Observa e examina a doce ideia
e depois dirás, meu belo ídolo,
que vejo ó céus, ela é também dessa.
 

 

Um coração que tem por hábito
desprezar do amor o freio,
promete e depois falha
e não se mantém fiel.
 
Acende-se a cada chama,
por outro o primeiro esquece,
assim vai mudando
de afeto e simpatia.

traduções livres de
miguel martins ribeiro
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Fadista feito de “vísceras e emoções” (Expresso) e 
figura consagrada por unanimidade da crítica, 
Ricardo Ribeiro destaca-se como um dos mais 
importantes nomes do fado da atualidade. 
Descrito em 2008 como “The Rising Star of Fado” 
pela prestigiada revista britânica Songlines, 
seria aclamado, dois anos depois, pela crítica e 
pelos seus pares, como uma das maiores vozes 
do seu tempo, depois do lançamento do CD Porta 
do Coração. Em 2013, com Largo da Memória, os 
elogios repetiram-se na imprensa nacional e 
estrangeira. A mesma Songlines nomeou-o na 
categoria de “Melhor Artista”, na edição de 2015 
dos seus prémios de música.
A solo ou com o alaudista Rabih Abou-Khalil 
(versão quarteto), Ricardo Ribeiro tem-se 
apresentado em muitas salas portuguesas e 
internacionais, nomeadamente integrando a 
programação de festivais de World Music em 
países como Marrocos, Turquia, Alemanha, ou 
França. Em 2016 lançou o seu novo álbum Hoje
é assim, amanhã não sei., trabalho de novo elogiado 
pela crítica nacional (Expresso, Ípsilon, Blitz, Time 
Out) e, mais recentemente, pela Songlines, que 
o considerou “a melhor voz masculina do fado 
da sua geração”. Ainda em 2016, concretizou 
o sonho de cantar a Toada de Portalegre, de José 
Régio, a convite da Orquestra Metropolitana, 
com composição de Rabih Abou-Khalil. Em 2017, 
Ricardo Ribeiro continuará a divulgar o álbum 
Hoje é assim, amanhã não sei., em Portugal e no 
estrangeiro, incluindo França, Bélgica, Suíça, 
Luxemburgo, Alemanha e Áustria.
 

Ricardo
Ribeiro

Ana Quintans é licenciada em Escultura 
e estudou Canto na Escola de Música do 
Conservatório Nacional, em Lisboa, e no 
Flanders Operastudio, em Gent, como bolseira 
da Fundação Calouste Gulbenkian. Iniciou-se 
profissionalmente em 2005 com a música de 
Monteverdi, tendo vindo a dedicar a maior parte 
do seu trabalho à música dos séculos XVII e 
XVIII, em colaboração com maestros como
W. Christie, M. Minkowski, R. Pichon,
A. Curtis, V. Dumestre, A. Florio, M. Magalhães, 
L. Cummings, L. G. Alarcón, E. Onofri, ou 
I. Bolton. Destacam-se apresentações em 
prestigiados palcos nacionais e internacionais: 
Opéra Comique, Théâtre des Champs-Élysées, 
Festival d’Aix-en-Provence, Festival de 
Glyndebourne, Concertgebouw de Amsterdão; 
Ópera de Lyon, Ópera de Rouen, Bayerische 
Staatsoper (Munique), Teatro Nacional de São 
Carlos, Alten Oper Frankfurt, Teatro Real de 
Madrid, Scottish Opera, Victoria Hall (Genebra); 
Bozar (Bruxelas), Fundação Gulbenkian, Centro 
Cultural de Belém, Casa da Música, Carnegie 
Hall (Nova Iorque), “La Folle Journée” (Japão); 
Helsinki Music Centre, Maggio Musicale 
Fiorentino, Festival de Viena, Ópera Real de 
Versalhes, Festival de Edimburgo e Mozarteum 
de Salzburgo. Participou em várias gravações 
discográficas, incluindo: árias de Albinoni, 
com Marcello Di Lisa e a orquestra Concerto de’ 
Cavalieri; La Spinalba, Il Trionfo d'Amore (F. A. de 
Almeida) e As Sementes do fado, com Os Músicos 
do Tejo; Round Time, de Luís Tinoco, com D. A. 
Miller e a Orquestra Gulbenkian; Requiem de 
Fauré, com a Sinfonia Varsovia e Michel Corboz.

Ana
Quintans
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Marco Oliveira nasceu em Lisboa em 1988.
É um cantor e compositor com raízes no fado. 
Desde sempre se ouviu e cantou o fado na sua 
casa de infância e cedo nasceu a sua paixão pela 
canção de Lisboa. Enraizado na cultura e na 
vivência da música tradicional da sua cidade, 
estudou guitarra clássica no Conservatório 
Nacional e frequentou a Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. É de todo este cadinho 
de ensinamentos que desponta a sua pluralidade 
artística enquanto autor, cantor e músico.
O amor, a cidade, a despedida, ou a melancolia, 
são algumas das temáticas que aborda na sua 
música, registada no seu primeiro álbum, 
Retrato, em 2008, quando tinha apenas vinte 
anos. Nesse mesmo ano, recebeu o prémio 
Francisco Carvalhinho, atribuído pela Casa da 
Imprensa, no Teatro São Luiz. Apresentou-se no 
Ibero-American Guitar Festival, em Washington 
e no Museu da Música de Praga, concertos em 
parceria com o guitarrista Ricardo Parreira. Em 
2011 atuou na Brooklyn Academy of Music, em 
Nova Iorque, como artista convidado, no projeto 
Lisboa Soul. Em 2016 apresentou-se a solo no 
Centro Cultural de Belém e lançou o seu segundo 
disco, Amor é água que corre, com poemas e 
composições originais. Participa regularmente 
em importantes festivais de música nacionais 
(EDP Fado Café, Nos Alive e Caixa Alfama) e 
internacionais: Guitar Art Festival (Belgrado),
e Siesta Festival (Polónia).
 

Marco
Oliveira
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Miguel Amaral nasceu no Porto em 1982. 
Estudou guitarra portuguesa com Samuel 
Cabral e José Fontes Rocha e iniciou-se 
profissionalmente em 2005. Nos últimos 
anos, tem-se dedicado à vertente solista, 
tendo iniciado estudos com Pedro Caldeira 
Cabral. Estudou também análise, harmonia e 
contraponto com Daniel Moreira e composição 
com Dimitris Andrikopoulos e em 2015 iniciou 
o Mestrado em Composição e Teoria Musical 
na ESMAE. É licenciado em Direito pela 
Universidade Católica Portuguesa.
A propósito do seu recital na Casa da Música 
(2009) a crítica destacou a sua "superioridade de 
execução" e o "ousado repertório", que incluiu 
obras de Pedro Caldeira Cabral, Ricardo Rocha 
e Carlos Paredes. Em 2011 destaca-se o recital 
na Fundação Gulbenkian, inserido na 25.ª 
edição do Prémio Jovens Músicos, no qual tocou 
composições suas e estreou obras de Mário 
Laginha, D. Andrikopoulos, Daniel Moreira 
e Igor C. Silva. Em 2012 destaca-se o recital 
Armandinho, Paredes e Rocha, no Teatro Nacional 
de São João, com encenação de Nuno Carinhas, 
onde abordou o repertório mais tradicional 
da guitarra portuguesa. Em 2013 lançou o seu 
álbum de estreia, Chuva Oblíqua, inteiramente 
dedicado ao repertório solista que tem vindo a 
desenvolver. Em 2015 atuou no Festival Culturel 
Maghrebian de Musique Andalouse, em Arge, 
participou na estreia da obra Folk Songs de Mário 
Laginha, na Philharmonie du Luxemburg, 
e tocou no espetáculo Fado Barroco, com a 
Helsinki Baroque Orchestra, sob a direção
de Marcos Magalhães.

Miguel
Amaral

10



Marcos Magalhães diplomou-se pela 
Escola Superior de Música de Lisboa e pelo 
Conservatório Nacional de Música de Paris. 
Teve como mestres Cremilde Rosado Fernandes, 
Christophe Rousset, Kenneth Gilbert, Ketil 
Haugsand, Françoise Marmin e Kenneth 
Weiss. Mais recentemente, trabalhou direção 
de orquestra com Jean-Marc Burfin. Tem 
desenvolvido intensa atividade de concertos 
com o Ensemble Barroco do Chiado (Fundação 
Gulbenkian, Centro Cultural Gulbenkian em 
Paris, “Festa da Música” no Centro Cultural
de Belém, “Encontros com o Barroco” no 
Porto e Festivais de Espinho e de Mafra) e 
com outros agrupamentos, em Portugal e no 
estrangeiro. Em 2003, a convite da Fundação 
Oriente, tocou com o Ensemble Barroco do 
Chiado na Índia (Nova Deli, Goa e Bangalore) e 
no Sri Lanka (Colombo). Participou em várias 
produções de ópera e integrou, em várias 
ocasiões, a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, a Orquestra da Madeira 
e a Orquestra Barroca da União Europeia.
Em conjunto com Marta Araújo, fundou
Os Músicos do Tejo, grupo dedicado
à música antiga. Com este agrupamento, dirigiu 
as óperas La Spinalba, de F. A. de Almeida,
e Lo frate ‘nnamorato, de G. B. Pergolesi.
Em 2011 dirigiu a ópera Le Carnaval et la Folie, 
de A. C. Destouches, e em 2013 a serenata
Il trionfo d’amore de F. A. de Almeida. Marcos 
Magalhães está neste momento a realizar 
um doutoramento sobre as modinhas luso-
brasileiras. É professor de música no Liceu 
Francês Charles Lepierre.

Marcos
Magalhães

Marta Araújo nasceu em Lisboa. Estudou 
inicialmente com Gabriela Canavilhas, tendo 
concluído o curso de piano na Escola de Música 
do Conservatório Nacional, com Ana Sousa 
Lima. Licenciou-se em Cravo na Escola Superior 
de Música e das Artes do Espetáculo com Ana 
Mafalda Castro. Diplomou-se também em 
Arquitetura na Universidade Técnica de Lisboa e 
concluiu um mestrado em Programação e Gestão 
Cultural na Universidade Lusófona. Como 
bolseira Erasmus, estudou com Siebe Henstra 
na Escola das Artes de Utrecht, na Holanda.
Com Os Músicos do Tejo, agrupamento que 
fundou em 2005 com Marcos Magalhães e 
do qual é codiretora, produtora e cravista, 
participou em várias produções: La Spinalba,
Il trionfo d’amore e La Giuditta de F. A. de Almeida; 
Lo fratte ‘nnamorato de Pergolesi; Le Carnaval 
et la Folie de A. Destouches; Paride ed Elena de 
Gluck; e Dido e Eneias de Purcell. Em concerto, 
apresentou-se em vários pacos nacionais, 
incluindo: Festival de Música da Cartuxa, 
Festival das Artes (Coimbra), Theatro Circo 
de Braga, Cine-Teatro Constantino Nery 
(Matosinhos), Fórum Luísa Todi (Setúbal), 
Festival de Música da Póvoa de Varzim, Centro 
Cultural de Belém (Dias da Música), ou Festival 
Cistermúsica de Alcobaça. Como diretora 
artística, produtora e cravista, participou na 
edição de três discos: As Árias de Luísa Todi, La 
Spinalba e Il trionfo d’amore, tendo este último sido 
nomeado para o Prémio da Crítica Discográfica 
Alemã. Leciona piano e cravo no Conservatório 
de Música da Metropolitana.
 

Marta
Araújo
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Os Músicos do Tejo é um projeto musical 
especializado no domínio da música antiga, 
fundado e dirigido por Marcos Magalhães e 
Marta Araújo. Pode assumir várias formações, 
desde a música de câmara até à música 
orquestral e coral. A primeira apresentação 
pública teve lugar em dezembro de 2005,
em Setúbal. Ao longo de mais de uma década,
Os Músicos do Tejo desenvolveram uma parceria 
com o Centro Cultural de Belém (CCB),
o que permitiu a produção de três óperas. 
No mesmo período realizaram gravações, 
apresentaram-se em inúmeros concertos em 
Portugal e no estrangeiro e receberam vários 
apoios mecenáticos e institucionais (Fundação 
Calouste Gulbenkian, Fundação Oriente, 
Fundação Stanley Ho, Câmara Municipal de 
Lisboa, Direção Geral de Reinserção Social
e Instituto Camões).
As óperas La Spinalba, de F. A. de Almeida,
e Lo frate ‘nnamorato, de Pergolesi,  estreadas
no CCB, foram recebidas com grande sucesso
por parte do público e da crítica especializada.
La Spinalba realizou uma digressão em Portugal 
e Espanha e conta já com uma dezena de 
apresentações. Também no CCB, estrearam a 
ópera Le Carnaval et la Folie, de A. Destouches,
e a serenata Il Trionfo d’ Amore, de F. A. de 
Almeida, ambas com grande sucesso. O disco 
Sementes do Fado (com Ana Quintans, Ricardo 

Rocha e Marcos Magalhães) foi considerado 
como um dos melhores discos nacionais de 
2007. Graças a esta gravação, o programa 
Sementes do Fado foi apresentado seis vezes, 
incluindo a Église des Billettes, em Paris (2011). 
Nessa altura foram também convidados do 
programa Le matin des Musiciens, de Gaëtan 
Naulleau, na rádio France Musique. Em 2010 
colaboraram com o Teatro Praga no espetáculo 
Sonho de uma Noite de Verão, estreado no CCB. 
Este espetáculo foi também apresentado no 
festival Fàcyl (Salamanca, 2011) e no festival Le 
Standard Idéal (Bobigny, 2012). Outros destaques 
incluem atuações no Festival das Artes, em 
Coimbra, e nos concertos Rota dos Mosteiros 
em Tomar, Alcobaça, Batalha e Lisboa. Além 
disso, apresentaram-se a nível internacional, 
nomeadamente em Vigo, Brest, Paris, Goa, 
Sastamala (Finlândia) e Praga. Em abril de 2013 
atuaram pela primeira vez no Grande Auditório 
Gulbenkian (Dido e Eneias, de H. Purcell).
Em 2016 apresentaram-se de novo na 
Gulbenkian, em colaboração com o realizador 
Pedro Costa, e interpretaram no CCB a oratória 
La Giuditta, de F. A. Almeida. Os discos As Árias 
de Luísa Todi, La Spinalba e Il Trionfo d’Amore 
obtiveram um excelente acolhimento por parte 
da crítica nacional e internacional, tendo este 
último sido incluído na lista dos melhores discos 
do Prémio da Crítica Discográfica Alemã.
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Os Músicos do Tejo
Marcos Magalhães e Marta Araújo  Direção
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violinos i
Mauro Lopes concertino
Denys Stetsenko
Álvaro Pinto
Sara Llano

violinos ii
Miriam Macaia
Maria Bonina
Raquel Cravino
Lígia Vareiro

violas
Paul Wakabayashi
Pedro Braga Falcão
Lúcio Studer

violoncelos
Paulo Gaio Lima
Ana Raquel Pinheiro
Luís André Ferreira
Pedro Massarrão

contrabaixo
Marta Vicente

oboé e flauta de bisel
Pedro Castro

fagote
Vera Dias
 
percussão
Jarrod Cagwin

cravo
Marta Araújo

órgão
Marcos Magalhães
 
direção de som
Pierre Lavoix
 

Os Músicos do Tejo têm o apoio da Biblioteca Nacional
de Portugal e da Câmara Municipal de Lisboa
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BANCO
DE CONFIANÇA.

O BPI foi reconhecido como a marca bancária
de maior confiança em Portugal, de acordo
com o estudo Marcas de Confiança que as 
Selecções do Reader’s Digest organizam há 
16 anos em 10 países. O nível de confiança
do BPI subiu de 39% para 46%, registando
o melhor resultado alguma vez alcançado 
em todo o sistema financeiro português desde
o lançamento do estudo em 2001. O BPI 
agradece este voto de confiança e tudo fará 
para continuar a merecê-lo.

25%2º Banco

10%3º Banco

46%

BPI é Marca de Confiança 
na Banca pelo 3º ano 
consecutivo.
 

Este prémio é da exclusiva 
responsabilidade da entidade
que o atribuiu.



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, Dezembro 2016
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GULBENKIAN.PT

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN


