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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA



Gioachino Rossini
Abertura da ópera La gazza ladra (1817; c.10min)

Franz Schubert
Sinfonia n.º 6, em Dó maior, D. 589 (1817-18; c.30min)

1. Adagio — Allegro
2. Andante
3. Scherzo: Presto — Più lento
4. Allegro moderato

Johannes Brahms
Missa canonica, WoO 18 (1856-57; c.15min)*

1. Kyrie
2. Sanctus
3. Benedictus
4. Agnus Dei

*Texto original e tradução na página 4.
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Gioachino Rossini
PESARO, 29 DE FEVEREIRO DE 1792

PASSY, 13 DE NOVEMBRO DE 1868 

Abertura da ópera La gazza ladra

Gioachino Rossini foi um dos mais destacados 
compositores de ópera do seu tempo. De tal 
forma que muitas das suas aberturas ainda 
são tocadas fora do contexto teatral e pelos 
mais variados agrupamentos. La gazza ladra 
(“A pega ladra”) é uma ópera composta em 1817 
que se baseia numa história de enganos. Com 
o desaparecimento de algumas peças de prata 
de uma família rica, a culpa recai em Ninetta, 
uma das criadas, que é julgada e condenada 
à morte por roubo. Após várias peripécias, a 
prata que faltava é descoberta no ninho de 
uma pega, um pássaro fascinado por objectos 
brilhantes, o que salva Ninetta. A abertura da 
ópera é introduzida por uma marcha marca-
da pela percussão. Uma contextualização da 
acção, uma vez que alguns personagens são 
militares. Os temas são melodias movimenta-
das e graciosas, bem ao estilo da ópera italiana, 
com alguns instrumentos a apresentarem as 
melodias a solo.

JOÃO SILVA

Franz Schubert
VIENA, 31 DE JANEIRO DE 1797

VIENA, 19 DE NOVEMBRO DE 1828

Sinfonia n.º 6, em Dó maior, D. 589

Num gesto sintomático da mudança dos pro-
cedimentos composicionais em pleno despon-
tar da era romântica, Franz Schubert trouxe à 
sua 6.ª Sinfonia, em Dó maior, um sumptuoso 
Scherzo, contrariando, desta forma, as tendên-
cias classicistas, aliás já postas em causa pelo 
jovem Ludwig van Beethoven, a partir da sua 2.ª 
Sinfonia (1802). A 6.ª Sinfonia de Schubert foi 
concluída em Fevereiro de 1818 e é a primeira 
em que o compositor faz uso daquele designa-
tivo de inspiração beethoveniana. A linguagem 
musical da obra aponta, igualmente, para um 
horizonte de mudança: o compositor procura, 
a todo o momento, afirmar um estilo pessoal, 
ainda que os temas e respectivas sequências 
harmónicas revelem, muitas vezes, uma ine-
gável parecença com a música italiana e, em 
particular, com as obras de Rossini, as quais 
tinham, entretanto, conquistado o gosto do 
público vienense.

O primeiro andamento inicia-se com um 
imponente Adagio de trinta compassos, carac-
terizado por sucessões de acordes ascenden-
tes e descendentes e pela intervenção, em 
jeito de comentário, dos instrumentos de sopro. 
O primeiro tema do Allegro é de cariz alegre e 
extrovertido, parecendo provir directamente 
do universo da ópera buffa. O segundo tema 
é entoado pelas flautas e pelos clarinetes. No 
desenvolvimento, Schubert procura explorar 
algumas modulações que transportam o ouvin-
te para recantos tonais mais obscuros, mas, na 
essência, permanece inalterado o espírito de 
profunda alegria.
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O segundo andamento, Andante, possui 
apenas um tema de contornos simples, intro-
duzido pelas cordas e depois retomado pela 
flauta e pelo clarinete na tonalidade de Fá maior. 
A orquestração de Schubert visa, sobretu-
do, o trabalho contrapontístico de pormenor, 
marcado por um clima geral de serenidade 
e contemplação.

O já mencionado Scherzo é um exemplo 
cimeiro da inventividade melódica de Schu-
bert. O primeiro tema, vivo e ritmado, distri-
bui-se parcimoniosamente por toda a textura 
orquestral e parece lançar um olhar vagamen-
te saudoso aos minuetes setecentistas que 
o compositor copiara afincadamente quan-
do fora aluno do Colégio Imperial de Viena. 
Um segundo tema, nos sopros, apresenta um 
carácter mais vigoroso e determinado. O Trio, 
em Mi maior, é pontuado por pesados acordes 
da orquestra, antes de regressar à textura o 
Presto inicial, numa versão condensada.

Para a conclusão da sinfonia, Schubert 
reservou alguns momentos de exaltação, típi-
cos da música italiana. Após a introdução do 
jovial primeiro tema, vêm animar a textura diver-
sos elementos melódicos que fazem lembrar a 
sucessão contrastante das coplas numa forma 
clássica de rondó. Fica aqui patente o ensejo de 
elevar a sinfonia a um patamar formal ainda não 
explorado e que, de resto, viria a conhecer ple-
na consumação na Sinfonia n.º 9, em Dó maior, 
dita “A Grande”.

RUI CABRAL LOPES

Johannes Brahms
HAMBURGO, 7 DE MAIO DE 1833

VIENA, 3 DE ABRIL DE 1897

Missa canonica, WoO 18

Como forma de exercício composicional funda-
do no estudo do contraponto renascentista, em 
1856 o então jovem Brahms compôs o essencial 
de uma Missa em Dó maior, a qual viria, no entan-
to, a deixar incompleta, não tendo nenhum autó-
grafo original sobrevivido. Não obstante, durante 
a composição da obra, Brahms trocou corres-
pondência e enviou partes da composição aos 
seus amigos Clara Schumann (1819-1896), Jose-
ph Joaquim (1831-1907) e Julius Otto Grimm 
(1827-1903) para comentário. Seria graças a uma 
cópia das partes recebidas por Grimm que a 
obra ressurgiria em 1978, o que possibilitou a 
sua revisão e publicação em 1984 como missa 
brevis, portanto não incluindo Gloria e Credo. 
Quanto a Brahms, viria mais tarde, no seu per-
curso composicional, a realizar autocitações de 
material musical do Benedictus e do Agnus Dei 
no motete Warum ist das Licht gegeben dem 
Mühseligen, op. 74 n.º 1, uma obra a cappella 
de 1877, surgida já no período de maturidade 
do compositor. Não obstante ter sobrevivido 
em estado fragmentário, a Missa canonica é um 
testemunho do talento e da arte composicional 
de Brahms, do seu hábil tratamento das vozes 
combinadas e do seu respeito e interesse pelas 
grandes obras e pelos mestres do Renascimen-
to tardio e do Barroco.

MIGUEL MARTINS RIBEIRO

Notas ao programa gentilmente cedidas  

pela Fundação Calouste Gulbenkian



4

Johannes Brahms
Missa canonica, WoO 18

1. Kyrie

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

2. Sanctus

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

3. Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

4. Agnus Dei

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.

Agnus Dei, 
qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.

Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!

Santo, santo, santo,
Senhor Deus dos exércitos.
O céu e a terra estão cheios da sua glória.
Glória nas alturas.

Bendito o que vem em nome do Senhor.
Glória nas alturas.

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

Cordeiro de Deus,
que tiras o pecado do mundo,
dá-nos a paz.
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Lorenzo Viotti direcção musical

Lorenzo Viotti é o Maestro Titular da Orquestra 
Gulbenkian. Em 2019, aos 29 anos de idade, foi 
nomeado Maestro Principal da Orquestra Filar-
mónica da Holanda e da Ópera Nacional Holan-
desa, em Amesterdão, com início de funções 
a partir da temporada 2021/22. No entanto, 
estreou-se com a Ópera Nacional Holandesa 
mais cedo do que o esperado, ao substituir 
Sir Mark Elder na dupla de récitas de ópera 
Pagliacci/Cavalleria rusticana, em Setembro 
de 2019.

Como jovem maestro, em 2015 Viotti des-
pertou definitivamente a atenção internacional 
ao conquistar o Nestlé and Salzburg Festival 
Young Conductors Award. Em 2013 tinha já ven-
cido o Concurso Internacional de Direcção de 
Cadaqués e o Concurso de Direcção MDR. Em 
função destes grandes sucessos, foi convidado 
a dirigir muitas formações prestigiadas como a 
Orquestra do Real Concertgebouw de Ames-
terdão, a Filarmónica da BBC de Manchester, 
a Real Filarmónica de Liverpool, a Sinfónica de 
Tóquio, a Sinfónica de Bamberga, a Orquestra 
da Gewandhaus de Leipzig, a Filarmónica de 
Munique, a Tonkünstler Orchester, a Filarmóni-
ca de Roterdão, a Sinfónica de Gotemburgo, a 
Sinfónica da Rádio Nacional Dinamarquesa, 
a Camerata Salzburg, a Sinfónica da Rádio 
ORF de Viena, a Sinfónica de Viena, a Staa-
tskapelle de Dresden, a Orquestra de Jovens 
Gustav Mahler, a Royal Philharmonic Orches-
tra, a Filarmonica della Scala, a Staatskapelle 
de Berlim ou a Filarmónica da Holanda, entre 
outras. Dirigiu pela primeira vez a Orquestra 
Gulbenkian em Janeiro de 2017. Estreou-se nos 
Estados Unidos da América com a Orquestra 
de Cleveland e no Canadá com a Sinfónica de 
Montréal. Em Janeiro de 2020, dirigiu a Orques-
tra Nacional de França em Viena e Bratislava, 

e no final de Fevereiro estreou-se à frente da 
Filarmónica de Berlim.

Para além dos numerosos concertos, onde 
aborda um extenso repertório, Lorenzo Viot-
ti dirigiu recentemente, no domínio da ópera: 
Romeu e Julieta de Gounod (Teatro alla Scala 
de Milão e Fundação Calouste Gulbenkian), 
Manon Lescaut de Puccini (Ópera de Frankfurt), 
Rigoletto de Verdi (Ópera Estatal de Estugarda 
e Semperoper de Dresden), Werther de Mas-
senet (Ópera de Frankfurt e Ópera de Zurique), 
Tosca de Puccini (Ópera de Frankfurt e Novo 
Teatro Nacional de Tóquio) e Carmen de Bizet 
(Ópera Estatal de Hamburgo e Ópera Nacio-
nal de Paris). Em 2017 recebeu o International 
Opera Newcomer Award.

Natural de Lausanne, Suíça, Lorenzo Viotti 
nasceu no seio de uma família de músicos de 
ascendência italiana e francesa. Estudou pia-
no, canto e percussão em Lyon, tendo inicial-
mente sido percussionista da Filarmónica de 
Viena e colaborado com outras orquestras. Em 
simultâneo com a sua actividade como instru-
mentista, estudou direcção de orquestra com 
Georg Mark, em Viena, e com Nicolás Pasquet, 
no Conservatório Franz Liszt em Weimar.
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Coro Gulbenkian

Michel Corboz maestro titular

Jorge Matta maestro adjunto

O Coro Gulbenkian foi fundado em 1964 e con-
ta actualmente com cerca de 100 cantores. 
Actua a cappella, em grupos reduzidos, ou em 
colaboração com a Orquestra Gulbenkian ou 
outros agrupamentos. Para além das apresen-
tações regulares na Fundação Gulbenkian e das 
digressões em Portugal, actuou em numerosos 
países em todo o mundo, tendo participado 
também em festivais internacionais. Interpre-
tou, em estreia absoluta, inúmeras obras con-
temporâneas de compositores portugueses e 
estrangeiros e tem sido convidado para cola-
borar com prestigiadas orquestras mundiais. 
Gravou um repertório diversificado para várias 
editoras discográficas, com particular incidên-
cia na música portuguesa dos séculos XVI a XXI. 
Algumas destas gravações receberam prémios 
internacionais, tais como o Prémio Berlioz da 
Academia Nacional Francesa do Disco Lírico, 
o Grand Prix International du Disque da Aca-
demia Charles Cros e o Orphée d’Or. Desde 
1969, Michel Corboz é o Maestro Titular do Coro 
Gulbenkian. A função de Maestro Adjunto é 
desempenhada por Jorge Matta.

Orquestra Gulbenkian

Lorenzo Viotti maestro titular

Giancarlo Guerrero maestro convidado principal

Leonardo García Alarcón maestro associado

Nuno Coelho maestro convidado

Fundada em 1962, a Orquestra Gulbenkian 
já percorreu mais de 55 anos de actividade. 
Inicialmente constituída por 12 músicos, foi 
sendo progressivamente alargada, contando 
hoje com um efectivo de cerca de 60 instru-
mentistas. Esta constituição permite-lhe tocar 
um amplo repertório que abrange os principais 
períodos da história da música. Em cada tem-
porada, realiza uma série regular de concertos 
no Grande Auditório Gulbenkian, em colabora-
ção com alguns dos mais reputados maestros 
e intérpretes. Sendo uma referência musical no 
nosso país, distinguiu-se também, ao longo dos 
anos, em muitas das principais salas de con-
certos do mundo. A sua relevante discografia 
recebeu importantes prémios internacionais. 
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Coro Gulbenkian 

Sopranos
Ana Raquel Sousa
Filipa Passos
Mariana Moldão
Sara Afonso
Susana Duarte

Contraltos
Fátima Nunes
Joana Nascimento
Marta Queirós
Michelle Rollin

Tenores
Jaime Bacharel
João Pedro Afonso
João Barros
Pedro Miguel

Baixos
Filipe Leal
João Luís Ferreira
Pedro Casanova
Tiago Batista
Tiago Navarro

Preparação 
Jorge Matta 

Organista 
Diogo Pombo

Coordenação 
António L. Gonçalves

Produção
Fátima Pinho

Orquestra Gulbenkian

Violino I 
Vadim Tsibulevsky concertino principal
Francisco Lima e Santos 1.º concertino auxiliar
Bin Chao 2.º concertino auxiliar
António Miranda
Alla Javoronkova
David Miguel Pinto Wahnon
Ana Beatriz Manzanilla 
Elena Ryabova
Maria Balbi
Maria José Laginha
David Ascensão
Cesar Nogueira

Violino II
Alexandra Mendes 1.º solista
Anna Paliwoda 1.º solista
Cecília Branco 2.º solista
Jorge Teixeira
Tera Mary Shimizu
Stefan Schreiber
Otto Pereira
Luciana Cruz
David Bento
Nelson Nogueira

Viola
Samuel Barsegian 1.º solista
Lu Zheng 1.º solista
Leonor Braga Santos 2.º solista
Maia Kouznetsova
Precilia Diamantino
Leonor Fleming
Chiara Ântico
Albert Payá

Violoncelo
Varoujan Bartikian 1.º solista
Marco Pereira 1.º solista
Martin Henneken 2.º solista
Levon Mouradian
Jeremy Lake
Raquel Reis
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Contrabaixo
Pedro Vares de Azevedo 1.º solista
Domingos Ribeiro 1.º solista
Manuel Rego 2.º solista
Marine Triolet
Maja Plüddemann

Flauta 
Cristina Ánchel Estebas 1.º solista
Amalia Tortajada 2.º solista

Oboé
Pedro Ribeiro 1.º solista
Alice Caplow-Sparks 2.º solista
 
Clarinete
Telmo Costa 1.º solista auxiliar
José Mosqueda 2.º solista

Fagote
Ricardo Ramos 1.º solista
Vera Dias 1.º solista auxiliar 

Trompa
Kenneth Best 1.º solista
Luís Duarte 1.º solista
Pedro Fernandes 2.º solista
Mickael Faustino 2.º solista

Trompete
Adrian Martinez 1.º solista
Carlos Leite 1.º solista auxiliar

Trombone
Sergi Miñana 1.º solista

Tímbales
Francisco Navarro Marrero 1.º solista

Percussão
Abel Lucas Cardoso 2.º solista
José Vitorino 2.º solista
Miguel Herrera 2.º solista
João Ramalho 2.º solista
Rodrigo Azevedo 2.º solista

Director 
Risto Nieminen 

Coordenador de Agrupamento Artístico 
António Gonçalves 

Assistente de Coordenação 
Raquel Serra

Director de Cena 
Jorge Freire 

Produção/Palco 
Américo Martins 
Fábio Cachão
Pedro Canhoto

Maquinista
António Vasconcelos
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MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICAAPOIO INSTITUCIONAL


