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

* Estreia mundial.
Encomenda do Festival Cantabile. Obra dedicada pelo compositor a Diemut Poppen.

15 DE SETEMBRO
QUINTA
21.00h — Grande Auditório

Música Sacra

Orquestra Gulbenkian
Jan Wierzba Maestro
Sophie Perrier Flauta
Alice Caplow-Sparks Oboé

Antonio Vivaldi
Stabat Mater RV 621
para contralto, cordas e baixo contínuo

Stabat mater dolorosa
Cujus animam gementem
O quam tristis et afflicta
Quis est homo
Quis non posset contristari
Pro peccattis suae gentis
Eja Mater, fons amoris
Fac ut ardeat cor meum
Amen

Georg Philipp Telemann
Conclusion, em Ré maior, TWV 50:9
para oboé, trompete, cordas e baixo contínuo

Allegro
Adagio
Allegro

António Pinho Vargas
Concerto para Viola e Orquestra *

O Livro de Job: Leituras

Abertura: Fé
Dúvidas
Lamento
Dúvidas e fúrias

Solistas do Festival Cantabile
Diemut Poppen  Viola e Direção Artística
Gerhild Romberger Contralto
Laura Vukobratovic  Trompete
Christel Lee  Violino
Andrea Balazs Cravo

Toru Takemitsu
Paths
para trompete solo
 
Georg Friedrich Händel
“Eternal source of light divine” HWV 74
para contralto, trompete, cordas e baixo contínuo

Johann Sebastian Bach
“Ach, es bleibt in meiner Liebe” BWV 77
para contralto, trompete, cordas e baixo contínuo
 
Agnus Dei da Missa em Si menor BWV 232
para contralto, cordas e baixo contínuo
  
Concerto Brandeburguês n.º 2,
em Fá maior, BWV 1047
para violino, flauta, oboé, trompete,
cordas e baixo contínuo 
[Allegro]
Andante
Allegro assai
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O programa desta noite apresenta várias 
modalidades da relação do Homem com o 
mistério do divino, preocupação essa que, real 
ou figurativamente, perpassa dos restantes 
concertos do Festival Cantabile que hoje se inicia. 
Essa relação pode ressumar da confrontação 
direta com a história da salvação, tal como 
veiculada pela tradição cristã, atitude que neste 
programa é representada pelo tratamento, por 
Antonio Vivaldi, do texto medieval de Jacopone 
da Todi que descreve a agonia de Maria ante o seu 
filho morto na cruz e nos convida à sublimação 
dessa dor através da Adoração da Cruz. Já na ária 
Ach, es bleibt in meiner Liebe, de J. S. Bach, o crente, 
falando por todos os homens, fala da imperfeição 
do seu amor por Deus, que o impede de cumprir 
com constância a palavra d’Ele.
Por seu turno, António Pinho Vargas estabelece 
no Concerto para Viola que escreveu para 
Diemut Poppen uma relação metafórica com o 
Livro de Job (1.º dos Livros Sapienciais do Antigo 
Testamento), essa famosa história do justo que 
não renuncia nunca à sua fé em Deus, mesmo 
quando a série de calamidades que Deus fez 
recair sobre a sua vida, para o tentar, gera nele 
dúvidas lancinantes. A sucessão dos quatro 
andamentos são outros tantos momentos do 
percurso pessoal e espiritual de Job, desenhando 
um anel luz-trevas-luz que, partindo da fé e 
culminando (negativamente) na revolta, de 
novo termina na fé. Na ode de Händel para o 
aniversário da rainha Ana, a monarca é tratada 
em modo quase messiânico e o texto de Ambrose 
Philips é um convite para que toda a Criação 
se junte na celebração desse dia. A breve ária 
que ouviremos é precisamente o trecho que 
abre a Ode e nele se pede ao sol que brilhe com 
redobrado fulgor, em honra à festividade.
Por sua vez, Paths, de T. Takemitsu, é um in 
memoriam, logo uma meditação do compositor 
sobre o desaparecimento e, por inerência, uma 
confrontação pessoal, à luz da filosofia xintoísta 
japonesa, com o mistério da morte. O próprio 
Takemitsu morreria dois anos depois. Sobram-
nos a Conclusion de Telemann e o Concerto 
Brandeburguês n.º 2 de Bach. Aqui a música é 
puramente profana e puramente instrumental 

e ambas as obras desprovidas de “sombras”. 
Realizadas para o mero deleite de quem as ouve 
e cumprindo afinal avant la lettre aquele desígnio 
de pura emanação da Vontade que Arthur 
Schopenhauer há de atribuir à arte musical um 
século mais tarde. Não por acaso, chamou-se 
a isso… a Metafísica da Música. Mas no realce 
que dão ambas ao trompete (instrumento em 
destaque neste programa), faz-se a religação 
para o sagrado, pois o trompete tem numerosas 
ressonâncias bíblicas, no Antigo como no 
Novo Testamento, e iconográficas e era de resto 
instrumento obrigatório nas igrejas por ocasião 
de festividades magnificentes.

O Stabat Mater de Antonio Vivaldi (1678-
1741) foi escrito no verão de 1712 para uma 
festividade religiosa em Brescia, a 15 de setembro. 
As características da ocasião implicaram que 
Vivaldi musicasse apenas as estrofes (tercetos) 
1 a 10 do texto integral (que compreende 20), a que 
juntou o “Amen” final. A obra está instrumentada 
para um sóbrio orgânico de contralto, cordas 
e baixo contínuo. Tratando-se da primeira 
obra vocal de fôlego do autor, é surpreendente 
a sensibilidade que demonstra na tradução 
musical (perfil dos motivos e temas para voz e 
instrumentos concertantes, figuras rítmicas, uso 
do cromatismo, tratamento do baixo-contínuo, 
etc.) dos cambiantes emocionais presentes no 
texto. Caído rapidamente no esquecimento, este 
Stabat Mater teve estreia moderna em Siena, a 19 
de setembro de 1939, por iniciativa de Alfredo 
Casella, um dos principais responsáveis pelo 
renascimento vivaldiano de entre as guerras.

A Conclusion é a peça orquestral que, como o 
nome indica, fecha a 2.ª parte da Tafelmusik de 
Georg Philipp Telemann (1681-1767), autor
de quem em 2017 se assinalam os 250 anos da 
morte. A sua Tafelmusik (“música de mesa”, porque 
originalmente destinada a repastos festivos) 
é, nas suas três partes/coleções (Telemann 
chamou-lhes “Production”), quiçá a sua mais 
famosa coletânea de música instrumental. Foi 
primeiramente editada em Hamburgo em 1733. 
Cada uma das coleções inclui uma Abertura à 
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francesa, um quarteto para combinações várias, 
um concerto grosso, uma trio-sonata, uma 
sonata para instrumento solista e contínuo,
e a Conclusion.

A peça Paths – in memoriam Witold Lutoslawski, 
de Toru Takemitsu (1930-1996), foi escrita em 
1994, logo após o desaparecimento do grande 
compositor polaco. É uma breve mas muito 
intensa meditação para trompete solo, com 
amplo uso da surdina “Harmon” e com alguns 
efeitos tímbricos (sempre discretos) que a 
aproveitam. O início lembra Varèse e noutros 
momentos ocorre Messiaen e, por via dele, 
Debussy (os três foram autores importantes 
para Takemitsu, a par de Cage e Webern), mas 
o que domina é um diálogo entre temas/perfis 
melódicos executados com e sem surdina,
a par da exploração do silêncio, antes e depois de 
cada frase. Um diálogo pacífico, com ascendente 
do material apresentado com surdina, depois 
daquele sem surdina, até que uma coda (abre
com o tema inicial repetido) tudo vem concluir.
A obra foi estreada a 21 de setembro de 1994, 
numa homenagem a Lutoslawski durante
o Festival de Outono de Varsóvia.

As três obras de Johann Sebastian Bach (1685-
1750) no programa são muito diversas entre 
si. A ária Ach, es bleibt in meiner Seele provém da 
Cantata BWV 77, escrita para o 13.º Domingo 
após a festa da Trindade de 1723, o primeiro de 
Bach no seu novo cargo de Kantor em Leipzig.
O tema da cantata é a parábola do Bom 
Samaritano e, logo, o amor ao próximo.
O Agnus Dei da Missa em si menor, BWV 232,
é o último trecho desta monumental composição 
antes da peroração final do tutti sobre Dona 
nobis pacem. Temos assim que o Agnus Dei 
propriamente corresponde apenas às partes 1
e 2 dessa oração. É um trecho justamente famoso 
porque é de uma beleza desarmante na sua 
sobriedade geral. Tem a indicação Lento e está 
em Sol menor. É curioso como no início o baixo 
contínuo toca as seis primeiras notas da melodia 
gregoriana do Dies Irae, enquanto, por cima, a voz 
apresenta o tema principal e recorrente (repetido 

ou variado), com três elementos motívicos 
principais. Os violinos (quase sempre no registo 
grave) vão concertando com a voz, mas a textura 
geral é sempre muito despojada e a linha vocal 
serenamente contemplativa.
O Concerto Brandeburguês n.º 2 é, dos seis 
(BWV 1046-51) que compõem a coleção que Bach 
ofereceu ao margrave de Brandeburgo (meio-
irmão de Frederico I, o primeiro rei da Prússia), 
aquele que tem o trompete em destaque. A obra 
estrutura-se em três andamentos com o Andante 
no tom relativo (Ré menor). Este assemelha-se
a um “quartetto da camera”, estando escrito para 
três solistas (o trompete retira-se, porque na 
altura não tocava tonalidades menores) e baixo 
contínuo. O Allegro final tem uma muito famosa 
melodia do trompete, apresentada só com o baixo 
contínuo no início.

A Ode for the Birthday of Queen Anne foi composta 
por um Georg Friedich Händel (1685-1759) 
recém-chegado a Inglaterra. Era na verdade a sua 
segunda visita ao país, mas desta vez, não mais 
sairia. Terá sido estreada a 6 de fevereiro de 1713 
(aniversário da rainha), poucas semanas após
a estreia da ópera Teseo, mas há quem avente
que só terá sido dada no aniversário seguinte,
pois a rainha estaria doente na primeira data.
A obra estrutura-se muito à maneira de obras 
semelhantes escritas por Henry Purcell (1659-
1695): tem nove números que vão combinando
de forma muito variada os solistas entre si e 
estes com coro e orquestra. “Eternal Source of 
light divine” é o número de abertura. Em Ré 
maior, apresenta apenas contralto, trompete e 
cordas. O tempo lento, os valores amiúde longos 
e o registo agudo fazem com que a música 
pareça sempre pairar: e isso é tanto verdade 
no cimo da textura (voz em lenta melopeia de 
louvor no estilo arioso e trompete secundando-a) 
como na parte inferior, pois a escrita das cordas 
é também ela pairante, como se tudo se passasse 
no Éter (o Espaço dos Antigos). Mesmo assim,
no final, quando se canta “add a lustre to this 
day” a trompete sobe até um Ré agudo.

bernardo mariano

- 
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António Pinho Vargas
Vila Nova de Gaia, 15 de agosto de 1951

O honroso convite para compor este Concerto 
para Viola foi-me dirigido pessoalmente pela 
ilustre violetista Diemut Poppen para integrar 
um programa do Festival Cantabile. A primeira 
questão que se colocou foi portanto tentar 
responder à pergunta: "O que é uma Viola 
enquanto instrumento concertante?". A pergunta 
fazia ainda mais sentido tendo eu composto 
imediatamente antes o Concerto para Violino 
em 2015, estreado em 2016. A ideia da obra e o 
processo da sua gradual composição derivou 
diretamente das tentativas e erros necessários 
para encontrar uma resposta. A correspondência 
travada e um encontro em Madrid a meu pedido, 
na Escola Rainha Sofía, uma das várias escolas 
onde ensina na Europa, foram cruciais para criar e 
intensificar o conhecimento mútuo e o meio mais 
natural para "conhecer" melhor o instrumento. 
Em todo esse processo devo agradecer a riqueza 
do contacto com uma pessoa de tal estatura. 
Algumas das ideias formais (a divisão em 4 
andamentos) e do material composto estavam já 
formadas quando surgiu na fase intermédia da 
composição a metáfora d' "O Livro de Job: Leituras" 
que coloquei em subtítulo. Não se trata de um 
programa, nem de uma impossível descrição de 

uma grande literatura, mas antes de um olhar 
distante para a dramaticidade e a estrutura já 
patente na alternância Lento-Rápido-Lento-
Rápido dos andamentos. A relação é meramente 
especulativa, apenas válida para mim e posso 
descrevê-la deste modo: uma situação estável, uma 
turbulência inesperada, uma meditação perplexa 
(III-Lamento) e um desenlace próximo da grande 
intensidade quer das dores quer do vislumbre 
de uma pacificação final. Todos os concertos do 
repertório envolvem sempre uma dialética latente 
entre um discurso individual e um discurso 
coletivo. Contêm um potencial dramático que 
lhes é próprio. Neste caso, perante a modéstia 
necessária face ao peso do passado, impôs-se 
aquilo que sempre busco: criar um discurso, 
uma narrativa, tentar alcançar um "dizer", capaz 
de se traduzir numa significação que possa 
eventualmente tocar o sensível. Não vejo outra 
razão de ser no ato de fazer música, nem tenho 
uma crença numa filosofia da história que me 
tranquilize antecipadamente; pelo contrário:
a liberdade é a mais dura das tarefas e o seu 
trabalho é infinito.

antónio pinho vargas

Concerto para Viola e Orquestra
“O Livro de Job: leituras”

Estreia mundial
Encomenda do Festival Cantabile
Obra dedicada pelo compositor a Diemut Poppen
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Antonio Vivaldi
Stabat Mater, RV 621

1. Largo
Stabat Mater dolorosa,
Juxta crucem lacrimosa,
Dum pendebat filius.
 
2. Adagissimo
Cujus animam gementem,
Contristatam et dolentem,
Pertransivit gladius.
 
3. Andante
O quam tristis et afflicta
Fuit illa benedicta
Mater unigeniti.
 
Quae moerebat et dolebat,
Pia Mater, dum videbat
Nati poenas incliti.
 
4. Largo
Quis est homo, qui non fleret,
Matrem Christi si videret
In tanto supplicio?
 
5. Adagissimo
Quis non posset contristari,
Christi Matrem contemplari
Dolentem cum filio?
 
6. Andante
Pro peccatis suae gentis
Vidit Jesum in tormentis,
Et flagelis subditum.
 
Vidit suum dulcem natum
Moriendo desolatum,
Dum emisit spiritum.
 
7. Largo
Eja Mater, fons amoris,
Me sentire vim doloris
Fac ut tecum lugeam.

Encontrava-se a Mãe chorosa,
Junto da cruz,
Onde o filho agonizava,
 

Uma espada penetrou,
A sua alma aflita,
Contristada e dolorida.
 

Oh! Como estava triste e aflita
Esta Mãe abençoada
De um único Filho.
 
Ela gemia e suspirava,
Mãe piedosa, vendo os sofrimentos
Do seu divino Filho.
 

Quem não choraria,
Vendo a Mãe de Cristo
Num tal suplício?
 

Quem poderia, sem tristeza,
Contemplar a Mãe aflita
Com os sofrimentos do seu filho?
 

Pelos pecados do seu povo
Ela via Jesus sofrer os maiores tormentos,
Flagelado pelas chicotadas.
 
Ela viu o seu doce Filho
Morrendo, desolado,
Entregar a sua alma.
 

Ó Mãe, fonte de amor,
Faz-me sentir a violência das tuas dores
Faz que eu chore contigo.
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8. Lento
Fac, ut ardeat cor meum
In amando Christum Deum,
Ut sibi complaceam.
 
9. Allegro

Amen.

Johann Sebastian Bach
“Ach, es bleibt in meiner Liebe” 

Ach, es bleibt in meiner Liebe
Lauter Unvollkommenheit!
Hab ich oftmals gleich den Willen,
Was Gott saget, zu erfüllen,
Fehlt mir's doch an Möglichkeit. 

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Georg Friedrich Händel
“Eternal source of light divine”

Eternal source of light divine
With double warmth thy beams display
And with distinguish'd glory shine
To add a lustre to this day.
The day that gave great Anna birth
Who fix'd a lasting peace on earth.

Faz com que o meu coração
Se abrase de amor por Cristo, meu Deus,
Para que eu possa agradar-lhe.
 

Ámen.

Ah, o meu amor não
guarda senão imperfeição!
Embora muitas vezes tenha a vontade
de cumprir a palavra de Deus,
não possuo essa capacidade.

Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, 
tem piedade de nós.

Fonte eterna de luz divina
Com calor redobrado exibes os teus raios
E com distinta glória brilhas
Para acrescentar lustre a este dia.
O dia que deu à luz a grande Anna
Que marcou uma paz duradoura na terra.
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Jan Wierzba nasceu na Polónia, mas cresceu no Porto, 
onde concluiu a Licenciatura em Piano na ESMAE. 
Licenciou-se também em Direção de Orquestra na 
Academia Nacional Superior de Orquestra, com o 
maestro Jean Marc Burfin. Em 2005 foi-lhe atribuída 
uma bolsa da Yamaha Music Foundation for Europe e 
em 2006 recebeu o 1.º Prémio de Música de Câmara do 
Prémio Jovens Músicos. Como bolseiro da Fundação 
Gulbenkian, concluiu o Mestrado em Direção no Royal 
Northern College of Music, tendo-lhe sido atribuído o 
Mortimer Furber Prize for Conducting. Em 2015 foi um dos 
semifinalistas do Concurso de Direção de Orquestra 
Georg Solti, em Frankfurt. Trabalhou como maestro 
assistente de Joana Carneiro, Jac van Steen, Vassily 
Petrenko, Pedro Carneiro, Marc Tardue, Andrew Davis
e Juanjo Mena. É Diretor Musical do Ensemble MPMP.

Sophie Perrier estreou-se na Orquestra Nacional de 
Lyon, sob a direção de Serge Baudo, aos 18 anos. No 
ano seguinte ingressou no Conservatório Superior 
de Música de Paris, tendo obtido um 1.º prémio por 
unanimidade. Realizou aperfeiçoamento artístico na 
Fundação Karajan, em Berlim, com Karlheinz Zoeller, 
f lauta solo da Filarmónica de Berlim. Tocou com a 
Orquestra de Paris, o Ensemble Intercontemporain, 
sob a direção de P. Boulez, e a Filarmónica de Berlim. 
Integrou vários conjuntos de câmara, em particular o 
Junge Bläser Europas, e tocou como solista com vários 
agrupamentos franceses. Premiada pela Fundação 
Georges Cziffra, deu vários recitais no estrangeiro.
Em Portugal, atuou varias vezes em duo com o pianista 
Lucjan Luc e com as harpistas Maria Rosa Manzano 
e Stéphanie Manzo. É 1.ª Flauta Solista da Orquestra 
Gulbenkian desde 1989.

Alice Caplow-Sparks começou a tocar oboé em Seattle, 
cidade onde nasceu e onde foi aluna do oboísta 
Alex Klein. Prosseguiu os seus estudos no Oberlin 
Conservatory (Ohio), com James Caldwell. Depois de 
finalizar a Licenciatura, ingressou na Eastman School 
of Music, em Rochester (Nova Iorque), onde concluiu o 
Mestrado com Richard Killmer. Viajou então para Paris, 
onde estudou no Conservatório Superior de Música 
com David Walter. É membro da Orquestra Gulbenkian 
desde 2006. Anteriormente, integrou a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa e colaborou também com
a Orquestra Sinfónica Portuguesa e com a Orquestra
da Galiza. Tem um interesse particular pela música
de câmara e apresenta-se também regularmente com
a Orchestrutopica. É fundadora da Outrarte, um projeto 
multidisciplinar inovador.

Jan Wierzba

Sophie Perrier

Alice Caplow-Sparks
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Diemut Poppen é reconhecida como uma das maiores 
violetistas do nosso tempo. Estudou com Y. Bashmet, 
K. Kashkashian, B. Giuranna, H. Schlichtig, e P. Schidlof 
(Quarteto Amadeus). Como solista e violetista de câmara, 
toca nas mais prestigiadas salas de concerto – Barbican 
Centre, Queen Elisabeth Hall, Wigmore Hall – e tem sido 
convidada para participar nos festivais de C. Abbado, 
A. Schiff, G. Kremer, T. Mork, L. Kavakos e N. Gutman. 
Como solista, colaborou com H. Holliger, F. Brüggen 
e C. Abbado. Foi viola solo e membro fundador da Chamber 
Orchestra of Europe. Galardoada com o European Music 
Prize, é atualmente professora em Lausanne, na Academia 
de Música de Detmold e na Escola de Música Rainha 
Sofía, em Madrid. Diemut Poppen é Diretora Artística do 
Festival Cantabile desde o seu início, em 2010, e dos Rigi 
Musiktage. O seu repertório inclui concertos clássicos 
para viola, obras de música de câmara e de música 
contemporânea, incluindo obras escritas para ela como
o Concerto para Viola de A. Pinho Vargas (2016).

O extensíssimo repertório de Gerhild Romberger inclui 
Lieder, obras contemporâneas e as principais árias 
escritas para contralto ou meio-soprano dos períodos 
Barroco, Clássico e Romântico, assim como peças do 
século XX. Colabora regularmente com orquestras e 
maestros de renome, tendo trabalhado com a Orquestra 
do Gewandhaus de Leipzig e R. Chailly, a Filarmónica de 
Berlim e G. Dudamel, a Sinfónica da Rádio da Baviera,  
a Filarmónica de Los Angeles e a Filarmónica de Israel, 
sob a direção de H. Blomstedt. Em 2015/16 dedicou-se 
a Mahler, tendo interpretado a Canção da Terra com a 
Orquestra Gulbenkian e a maestrina Susanna Mälkki, 
e a 3ª Sinfonia com a Sinfónica da Rádio da Baviera 
e B. Haitink. Gerhild Romberger é também professora na 
Academia de Música de Detmold. Participa pela segunda 
vez no Festival Cantabile.

Laura Vukobratovic nasceu na Jugoslávia e foi duas vezes 
vencedora do Concurso Nacional de Jovens Talentos.
Em 1999 foi distinguida na Alemanha – onde foi aluna de 
Reinhold Friedrich – no concurso DAAD. Trompete solista 
da Orquestra do Teatro Nacional de Mannheim, desde 2003, 
colaborou com maestros como C. Eschenbach,
H. Blomstedt, K. Nagano, P. Herreweghe, ou C. Abbado.
Foi solista com orquestras de renome, incluindo a Deutsche 
Kammerorchester Berlin, a Kammerorchester Köln,
a Filarmónica de Baden-Baden, a Wiener Kammerorchester, 
os Bachsolisten e o Bach Collegium (Munique).
O seu repertório estende-se do século XVII à música 
contemporânea e inclui interpretações em instrumentos
de época. É professora no Conservatório de Karlsruhe.

Gerhild Romberger

Diemut Poppen

Laura Vukobratovic 
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Christel Lee venceu o Concurso Internacional Jean 
Sibelius em 2015 e foi 2.º prémio e prémio do público no 
Concurso Internacional da ARD (Munique). Estudou na 
Juilliard School (Nova Iorque) e tem tocado como solista 
com prestigiadas orquestras como a Orquestra da Rádio 
Finlandesa, a Orquestra da Rádio da Baviera, a Orquestra 
Sinfónica Coreana, ou a Sinfónica da Rádio de Estugarda 
SWR. É regularmente convidada a atuar em festivais, 
incluindo Mecklenburg-Vorpommern, Mozartfest 
Wuerzburg, Verbier e Kronberg Academy Festival.
Na próxima temporada apresenta-se no Festival Menuhin 
de Gstaad e em Tanglewood. Trabalhou com András 
Schiff, Gidon Kremer, Gary Hoffman e Kyung Wha 
Chung. Aluna de Ana Chumachenco, toca num violino 
Lorenzo Storioni de 1781, amavelmente cedido pela 
Deutsche Stiftung Musikleben.

Andrea Balazs nasceu em 1966, na Hungria. Estudou 
piano, flauta de bisel e cravo. Em 1988 diplomou-se
em Educação, com uma especialização em Música
e Literatura, e obteve o seu diploma de professora de
cravo e flauta de bisel. Viajou então para Portugal,
tendo entretanto concluído estudos de pós-graduação
em Musicologia Histórica. Foi professora de piano e flauta 
de bisel em várias escolas de música. Como musicóloga, 
dedica-se à pesquisa e reconstrução de obras ainda não 
publicadas, principalmente do repertório barroco e 
clássico. Como cravista, trabalha regularmente com
a Orquestra Gulbenkian e participa em vários recitais
de música da câmara. Desde 2002 é professora
na St. Dominic’s International School.

A Orquestra Gulbenkian foi fundada em 1962. 
Inicialmente constituída por 12 músicos, conta hoje com 
um efetivo de sessenta e seis instrumentistas, número 
que pode ser aumentado de acordo com os programas 
executados. Esta constituição permite-lhe tocar um amplo 
repertório, desde o Classicismo à Música Contemporânea. 
Em cada temporada, a Orquestra Gulbenkian realiza 
no Grande Auditório uma série regular de concertos, 
colaborando com alguns dos mais reputados maestros 
e intérpretes. Ao longo de mais de cinquenta anos 
distinguiu-se também em muitas das principais salas de 
concertos do mundo e gravou vários discos que receberam 
importantes prémios internacionais. Susanna Mälkki é 
Maestrina Convidada Principal e Joana Carneiro e Pedro 
Neves são Maestros Convidados. Claudio Scimone, titular 
entre 1979 e 1986, é Maestro Honorário, e Lawrence Foster, 
titular entre 2002 e 2013, foi nomeado Maestro Emérito.

Christel Lee

Andrea Balazs

Orquestra Gulbenkian
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Susanna Mälkki  Maestrina Convidada Principal
Joana Carneiro  Maestrina Convidada
Pedro Neves  Maestro Convidado
Lawrence Foster  Maestro Emérito
Claudio Scimone  Maestro Honorário

primeiros violinos
Miguel Borrego Concertino Principal *

Josefine Dalsgaard 1.º Concertino 
Auxiliar *

Bin Chao 2º Concertino Auxiliar
António José Miranda
António Veiga Lopes
Pedro Pacheco
Alla Javoronkova
David Wanhon
Ana Beatriz Manzanilla
Elena Ryabova
Maria Balbi
Maria José Laginha
Tomás Costa *

Manuel Abecasis *

Francisco Lima Santos *

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

Miguel Simões *

Anna Paliwoda *

violas
Samuel Barsegian 1º Solista
Lu Zheng 1º Solista
Isabel Pimentel 2º Solista
André Cameron
Patrick Eisinger
Leonor Braga Santos
Christopher Hooley
Maia Kouznetsova
Augusta Romaskeviciute *

Orquestra Gulbenkian

violoncelos
Varoujan Bartikian 1º Solista
Marco Pereira 1º Solista
Martin Henneken 2º Solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
Fernando Costa *

contrabaixos
Pedro Vares de Azevedo 1º Solista
Manuel Rêgo 1º Solista
Maja Plüdemann 2º Solista
Marine Triolet
Romeu Santos *

flautas
Sophie Perrier 1º Solista
Cristina Ánchel 1º Solista Auxiliar
Amália Tortajada 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
José Coronado 2º Solista

  Contrafagote

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

trompetes
Stephen Mason 1º Solista
David Burt 2º Solista
 
trombones
Rui Fernandes 2º Solista
Pedro Canhoto 2º Solista
Gonçalo Galvão 2º Solista *

tuba
Amilcar Gameiro 1º Solista
 
timbales
Rui Sul Gomes 1º Solista
 
percussão
Abel Cardoso 2º Solista
Fátima Pinto 2º Solista *
 
 
* instrumentista convidado

coordenação
António Lopes Gonçalves

produção
Américo Martins
Marta Andrade
Inês Rosário
Francisco Tavares
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