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Duração total prevista: c. 2h
Intervalo de 20 min.

Este concerto é gravado pela RTP – Antena 2

Gustav Mahler Jugendorchester
Tobias Wögerer Maestro

Anika Vavic Piano

Béla Bartók
Suite de O Mandarim Maravilhoso, Sz. 73

Sergei Rachmaninov
Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43

Introdução: Allegro vivace –
Variação 1 (Precedente)
Tema: L’istesso tempo
Variação 2: L’istesso tempo
Variação 3: L’istesso tempo
Variação 4: Più vivo
Variação 5: Tempo precedente
Variação 6: L’istesso tempo
Variação 7: Meno mosso, a tempo moderato
Variação 8: Tempo I
Variação 9: L’istesso tempo
Variação 10: L’istesso tempo
Variação 11: Moderato
Variação 12: Tempo di minuetto
Variação 13: Allegro

28 FEVEREIRO
QUINTA
20:00 — Grande Auditório

Ciclo Grandes 
Intérpretes

Variação 14: L’istesso tempo
Variação 15: Più vivo scherzando
Variação 16: Allegretto
Variação 17: Allegretto
Variação 18: Andante cantabile
Variação 19: L’istesso tempo
Variação 20: Un poco più vivo
Variação 21: Un poco più vivo
Variação 22: Un poco più vivo (Alla breve)
Variação 23: L’istesso tempo
Variação 24: A tempo un poco meno mosso

intervalo

Nikolai Rimsky-Korsakov
Scheherazade, op. 35

O mar e o navio de Sinbad
A história do príncipe Kalender
O jovem príncipe e a jovem princesa
Festa em Bagdade – O mar – Naufrágio do navio
nos rochedos encimados por um cavaleiro de bronze
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Suite de O Mandarim Maravilhoso, Sz. 73

Rapsódia sobre um tema de Paganini, op. 43

composição: 1918-1919 / 1927 (suite)
estreia: Budapeste, 15 de outubro de 1928
duração: c. 20 min.

composição: 1934
estreia: Baltimore, 7 de novembro de 1934
duração: c. 25 min.

Béla Bartók foi um dos compositores mais 
originais e versáteis da primeira metade do 
século XX, tendo-se assumido como uma 
figura de grande relevo no contexto da cultura 
musical húngara. Em 1917, o compositor tomou 
contacto, numa revista literária húngara, com o 
libreto de O Mandarim Maravilhoso, de Menyhért 
Lengyel, que idealizava uma colaboração com 
os Ballets Russes de Diaghilev. Tratava-se de 
um conto fantástico no qual uma rapariga 
era coagida por três bandidos a permanecer à 
janela, atraindo para dentro de casa homens 
que aqueles pretendiam assaltar. Se as duas 
primeiras vítimas – um velho libertino e um 
jovem tímido – não têm dinheiro, a terceira, um 
estranho e rico mandarim, acaba por constituir 
um desafio: a rapariga inicia a sua dança de 
sedução e os malfeitores tentam matá-lo três 
vezes, mas o mandarim resiste e fixa o seu olhar 
saudoso nela, até que, quando ela finalmente o 
abraça, ele cai ao chão sem vida. Considerando-a 

Sergei Rachmaninov foi o último grande 
representante do Romantismo tardio russo, 
autor de uma obra vasta e marcada desde 
cedo por um idioma bastante pessoal. O seu 
estilo distingue-se particularmente pela 
intensidade expressiva do melodismo, bem 
como pela sumptuosidade harmónica. A sua 
produção forneceu um contributo notável para 
o repertório do piano, dada a sua exploração 
das capacidades técnicas e expressivas do 
instrumento. É precisamente o caso do conjunto 
da sua obra para piano e orquestra, que abrange 
a totalidade do seu percurso criativo. A última 
criação nesse âmbito, a Rapsódia sobre um tema
de Paganini, op. 43, foi composta no verão de
1934 e estreada a 7 de novembro desse ano,
em Baltimore, com o compositor ao piano
e a Orquestra de Filadélfia sob a regência de 
Leopold Stokowski. Fundindo o princípio da 
variação com o do concerto em três andamentos, 
Rachmaninov elabora uma série de 24 variações 
sobre o tema do último dos 24 Caprichos de 
Paganini, peças que já antes haviam motivado 
a elaboração de transcrições e variações para 
piano por parte de Liszt, Schumann e Brahms.
A obra inicia-se com uma breve introdução 
orquestral, avançando o compositor com uma 
primeira variação de caráter pontilhista, antes 
mesmo da enunciação do tema propriamente 
dito, pelas cordas. O conjunto das primeiras 
dez variações constitui uma primeira secção, 
na qual o piano é explorado com grande efeito. 
Destaca-se, na 7.ª variação, a introdução de 

não um bailado, mas uma pantomima (uma vez 
que só integrava realmente duas danças), Bartók 
iniciou a composição da obra ainda em agosto 
de 1917, trabalhando-a nos anos seguintes e 
levando-a à estreia em Colónia a 27 de novembro 
de 1926. Insatisfeito com o final, apenas daria 
as revisões por terminadas em 1931. Ainda 
em 1927, produziu uma suite que foi estreada 
em Budapeste a 15 de outubro de 1928. Bartók 
recorre a vários meios para sublinhar o decorrer 
da história. A obra inicia-se evocando o frenesi 
e os ruídos da paisagem sonora urbana. Depois 
de o clarinete assinalar o primeiro jogo de 
sedução, o trombone representa com estridência 
o aparecimento do velho lascivo e uma explosão 
orquestral descreve o ataque dos bandidos.
O segundo jogo de sedução é novamente 
assinalado pelo clarinete, enquanto um suave solo 
de oboé representa o jovem tímido, que depois
de dançar com a rapariga com inesperado ardor,
é também atacado pelos bandidos. O surgimento 
do mandarim é igualmente apontado pelo 
clarinete. Duas notas sustentadas nas trompas 
representam o seu olhar penetrante e, depois
de uma valsa titubeante, a música torna-se mais 
febril, encerrando a suite numa passagem de cortar 
a respiração, antes do ataque dos malfeitores.

um novo tema, o cantus firmus do Dies irae, 
frequentemente citado pelos compositores 
como forma de significar a morte e o diabólico. 
Nas variações seguintes, Rachmaninov explora 
o modo como ambos os temas podem ser 
conciliados. A 11.ª variação, por intermédio de 
uma curta cadência, marca a transição para uma 
segunda secção, integrada por um conjunto de 
variações de andamento e caráter contrastante, 
assumidamente lírico, culminando na 18.ª 
variação, que se baseia numa inversão do tema 
e se assume como o âmago emocional da obra. 
As últimas variações constituem um verdadeiro 
finale, com o qual o compositor, depois das 
inúmeras transformações engenhosas do tema 
de Paganini e citando novamente o tema do
Dies irae, encerra a obra com brilhantismo.

Béla Bartók Sergei
Rachmaninov

Nagyszentmiklós, 25 de março de 1881
Nova Iorque, 26 de setembro de 1945

Semyonovo, 1 de abril de 1873
Beverly Hills, 28 de março de 1943
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Scheherazade, op. 35

composição: 1888
estreia: São Petersburgo, 28 de outubro de 1888
duração: c. 47 min.

Nikolai Rimsky-Korsakov assumiu um 
lugar destacado na história da música russa 
não só pelo contributo que forneceu para o 
desenvolvimento de uma tradição nacionalista, 
integrado no chamado “Grupo dos Cinco”, mas 
também pelo encorajamento que concedeu a 
várias gerações de jovens compositores. A suite 
sinfónica Scheherazade, op. 35, foi composta
em 1888, inspirada em As mil e uma noites,
um dos tesouros literários maiores da cultura 
islâmica. Apesar de mais tarde o compositor se 
ter afastado de leituras programáticas literais 
da obra, o programa apresentado aquando da 
estreia referia-se à história do sultão Schariar 
que, após condenar à morte todas as suas 
mulheres, convencido da sua infidelidade,
é no entanto seduzido pela sultana Scheherazade, 
que o entretém com contos fascinantes durante 
mil e uma noites, acabando por ceder e repudiar 
completamente o seu juramento. Esta é uma 
obra plena de cores luxuriantes e efeitos 
instrumentais brilhantes, de linhas melódicas 
tocantes e uma grande exuberância rítmica,
que seria adaptada para bailado, em 1910, 
pelos Ballets Russes.

O primeiro andamento inicia-se com uma 
introdução onde surge um tema de caráter 
sinistro, que representa o sultão com as suas 
malévolas intenções, bem como uma ideia 
melódica ao estilo de um arabesco, num solo de 
violino, que representa a sedutora Scheherazade, 
após o que o tema inicial é trabalhado sobre uma 
figuração que sugere a ondulação marítima. 
Por sua vez, o segundo andamento retoma 
inicialmente o cativante solo de violino, que logo 
dá lugar a um curioso solo de fagote, como se um 
velho contador de histórias entrasse em cena,
o qual é tomado sucessivamente pelo oboé, pelos 
violinos e pelas madeiras. Os desenvolvimentos 
imediatos são marcados por uma fanfarra bélica 
introduzida pelos metais. Já o terceiro andamento 
está concebido sobre uma afetuosa melodia 
exposta pelas cordas, sendo o breve ponto 
culminante construído com a reaparição do tema 
de Scheherazade. Por fim, o quarto andamento 
começa por explorar uma relação conflituosa 
entre os temas de Schariar e Scheherazade, 
através de um desenvolvimento tempestuoso, 
encerrando a história com uma coda tranquila 
que representa a vitória final da sedutora sultana.

Nikolai
Rimsky-Korsakov

Tikhvin, 18 de março de 1844
Lyubensk, 21 de junho de 1908

notas de luís m. santos
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Tobias Wögerer nasceu em Linz, em 1991. 
Estudou violoncelo na Universidade Mozarteum 
de Salzburgo e na Universidade de Música
e Artes de Viena. Atualmente realiza os seus 
estudos superiores de direção de orquestra 
na Universidade de Música Franz Liszt, em 
Weimar, com Nicolás Pasquet e Ekhart Wycik.
Como maestro, a carreira de Tobias Wögerer 
prossegue em franca ascensão. Nos últimos 
anos, concretizou uma série de projetos pessoais 
e recebeu convites de muitas orquestras. Foi 
Diretor Musical da Euregio Jeugdorkest, que 
liderou até 2016. Em 2013 fundou a orquestra 
Symphonic Ensemble Aktuell. Como maestro 
convidado, dirigiu a Philharmonie Salzburg 
diversas vezes, tendo colaborado com solistas 
como Benjamin Schmid, Olga Scheps ou 
Nikolai Tokarev.
No outono de 2016, Tobias Wögerer dirigiu 
a sua primeira produção de ópera, Der Kaiser 
von Atlantis, de Victor Ullmann, no Festival 
Bruckner de Linz. Em março de 2017 estreou-se 

Anika Vavic nasceu em Belgrado, cidade onde 
realizou a sua formação musical inicial. Mais 
tarde estudou em Viena, com Noel Flores, na 
Universität für Musik und darstellende Kunst. 
Em 2001 venceu o 2.º Concurso Steinway, em 
Viena, tendo também recebido um prémio 
especial pela melhor interpretação da música 
de J. Haydn. Foi bolseira do Herbert von Karajan 
Centrum e da Fundação Gottfried von Einem.
Em 2004, Anika Vavic foi escolhida para
o programa Rising Stars pelo Musikverein
e pelo Konzerthaus de Viena, palcos onde
se tem apresentado regularmente desde então.
Nos últimos anos, destacam-se também as suas 
atuações com a Orquestra do Teatro Mariinsky 
de São Petersburgo (estreias russa e austríaca
do Concerto para Piano n.º 4 de Shchedrin),
com a Filarmónica de Londres (BBC Proms),
com a Sinfónica da Rádio de Viena (Age of 
Anxiety de Leonard Bernstein) e no Festival 
Enescu de Bucareste (Concerto para Piano
n.º 3 de Prokofiev), nomeadamente sob
a direção de importantes maestros como 
Vladimir Jurowski, Valery Gergiev, Paavo

Tobias Wögerer Anika Vavic
Maestro Piano

à frente da Orquestra Bruckner de Linz e, pouco 
tempo depois, obteve grande sucesso, à frente da 
sua própria orquestra, no Konzerthaus de Viena. 
No verão de 2017 dirigiu a Filarmónica de Viena 
no Festival de Salzburgo, tendo sido convidado
a regressar em 2018.
Desde o início da presente temporada, Tobias 
Wögerer é Maestro Assistente da Gustav 
Mahler Jugendorchester. Sucede a Lorenzo 
Viotti, atual Maestro Titular da Orquestra 
Gulbenkian. Acrescenta assim o seu nome a 
uma lista de eminentes maestros assistentes, 
incluindo Franz Welser-Möst, Manfred Honeck, 
Patrick Lange ou David Afkham, entre outros. 
A residência na Gulbenkian Música marca 
precisamente a estreia de Tobias Wögerer 
nestas novas funções. Para além dos concertos 
com a Gustav Mahler Jugendorchester,
a temporada 2018-2019 inclui uma digressão
à China com a Philharmonie Salzburg, uma 
série de concertos no Japão, bem como a direção 
da Orquestra Sinfónica de Göttingen.

Järvi ou Hannu Lintu. Apresenta-se também 
com regularidade em prestigiados festivais 
como o Noites Brancas de São Petersburgo,
o Festival Mikkelli (Finlândia), o Festival de 
Piano do Ruhr, as Schubertiade Schwarzenberg,
o Festival Beethoven de Varsóvia e ainda
em Graz (Styriarte), Grafenegg, Heidelberg,
Baden-Baden, Viena, Istanbul e Gstaad.
Em recital, Anika Vavic apresentou-se, entre 
outros palcos, no Carnegie Hall de Nova Iorque, 
no Kennedy Center de Washington D.C.,
no Wigmore Hall de Londres, no Concertgebouw 
de Amesterdão, na Philharmonie de Colónia, 
na Cité de la Musique de Paris, na Philharmonie 
Luxembourg, no Palau de la Música de Barcelona 
e no Konzerthaus de Berlim, bem como no Japão, 
na China e na América do Sul. No domínio da 
música de câmara, partilha o palco com músicos 
como Renaud e Gautier Capuçon, Rainer Honeck, 
Patricia Kopatchinskaja, Daniel Müller-Schott, 
Caroline Widmann, Claudius Popp, Matthias 
Schorn, o Quinteto Aquilon e o Quarteto Artis.
O seu repertório é vasto, estendendo-se
do Barroco até à música contemporânea.
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Gustav Mahler
Jugendorchester

Fundada em Viena em 1986/87, por iniciativa 
de Claudio Abbado, a Gustav Mahler 
Jugendorchester (GMJO) é hoje considerada
uma das melhores orquestras de jovens do 
mundo, tendo sido distinguida pela Fundação 
Cultural Europeia em 2007. Para além de 
encorajar o desenvolvimento e intercâmbio 
artístico de músicos jovens, foi a primeira 
orquestra internacional de jovens a abrir 
audições nos países do Leste europeu. Em 1992 
alargou o seu âmbito aos músicos até aos 26
anos de idade, provenientes de toda a Europa.
Em função desta sua abrangência geográfica, 
conta com o alto patrocínio do Conselho da 
Europa. Anualmente, um júri internacional 
seleciona os músicos entre uma média de 2000 
candidatos que se apresentam nas audições 
realizadas em mais de 25 cidades.
O júri é constituído por destacados músicos 
de orquestras europeias, sendo estes também 
responsáveis pela preparação do repertório. 
Muitos dos antigos membros da GMJO integram 
atualmente as principais orquestras europeias, 
alguns deles como solistas dos respetivos 
instrumentos. O repertório da GMJO estende-se
da música clássica à contemporânea, com 
especial incidência nas grandes obras sinfónicas 
do período romântico. O seu alto nível artístico 

tem atraído muitos maestros de renome 
internacional como H. Blomstedt, P. Boulez,
C. Davis, C. Eschenbach, P. Eötvös, I. Fischer,
D. Gatti, B. Haitink, P. Järvi, M. Jansons,
P. Jordan, V. Jurowski, I. Metzmacher,
K. Nagano, V. Neumann, J. Nott, S. Ozawa,
A. Pappano, ou F. Welser-Möst. Entre os solistas 
que colaboraram com a GMJO podem destacar-se 
Martha Argerich, Yuri Bashmet, Lisa Batiashvili, 
Renaud e Gautier Capuçon, Christian Gerhaher, 
Matthias Goerne, Susan Graham, Thomas 
Hampson, Leonidas Kavakos, Evgeny Kissin, 
Christa Ludwig, Radu Lupu, Yo-Yo Ma, Anne-
Sophie Mutter, Anne Sofie von Otter, Maxim 
Vengerov, ou Frank Peter Zimmermann. A GMJO 
é convidada regular de prestigiados festivais
e salas de concertos como o Concertgebouw
de Amesterdão, o Suntory Hall de Tóquio,
os Festivais de Salzburgo, Edimburgo, e Lucerna, 
os BBC Proms, ou a Semperoper Dresden.
Desde 2010, tem-se apresentado todos os anos 
na Fundação Calouste Gulbenkian. Em 2012 
teve início uma intensa parceria artística com 
a Staatskapelle Dresden. Por ocasião do seu 25.º 
aniversário, a Gustav Mahler Jugendorchester
foi nomeada Embaixadora UNICEF Áustria.
O Erste Group e o Vienna Insurance Group
são os seus parceiros principais.
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violinos i
Raphaëlle Moreau  França Concertino

Clara Ahsbahs  França

Kamilia Boris  Lituânia

Pablo Flores Regidor  Espanha

Catarina Ribeiro von Doellinger Martins  Portugal

Marta Gomez Gualix  Espanha

Catarina Gonçalves de Resende  Portugal

Dumitrita Gore  Roménia

Anne-Kristin Grimm  Alemanha

Laura Katherina Handler  Alemanha

Julie Hardelin  França

Adrián Ibáñez Resjan  Finlândia

Torben Jans  Alemanha

Ignacio Rodríguez Martínez de Aguirre  Espanha

Manja Slak  Eslovénia

Mirjam Šolar  Eslovénia

Alina Vižine  Letónia

Anna Wiedemann  Alemanha

violinos ii
Dorothee Appelhans  Alemanha

Vanessa De Luze  Suíça

Iris Domine  França

Anastasiia Farrakhova  Rússia

Joschka Fléchet-Lessin  França

Valerie Gahl  Áustria

Antoine Guillier  França

Maria Gvozdetskaya  Rússia

Laura Victoria Hidalgo Molina  Espanha

Margot Kolodziej  Holanda

Romance Leroy  França

Carolin Lindner  Alemanha

Sophia Maiwald  Alemanha

Marta Peño Arcenillas  Espanha

Florian Rainer  Áustria

Xenia Rubin  Áustria

Karolina Skoczylas  Polónia

Desislava Vaskova  Bulgária

violas
Héctor Cámara Ruiz  Espanha

Ane Aguirre Nicolas  Espanha

Alicia Alvarez Lorduy  Espanha

Cátia Bernardo Sousa dos Santos  Portugal

Gustav Mahler Jugendorchester 
Claudio Abbado  (1933-2014) Fundador

Tobias Wögerer  Maestro Assistente

Alexander Meraviglia-Crivelli  Secretário Geral

Magdalena Bernhard  Áustria

Julia Casañas Castellví  Espanha

Alba de Diego Herrera  Espanha

Leonor Fleming de Oliveira Peixoto  Portugal

Nicolas Garrigues  França

Adèle Ginestet  França

Patricia Gómez Carretero  Espanha

Lise Guérin  França

Josef Hundsbichler  Áustria

Anna Meenderink  Holanda

Marek Ulanski  Polónia

Agnieszka Zyniewicz  Polónia

violoncelos
Marlene Muthspiel  Áustria

Pauline Boulanger  França

Lisa Braun  Áustria

Maike Clemens  Alemanha

Pierre Deppe  França

Constantin Duisberg  Itália / Alemanha

Janko Frankovic  Croácia

Emma Gergely  França

Alma Hernán Benedí  Espanha

Katarina Leskovar  Eslovénia

Emilija Mladenovic  Sérvia

Mélisande Ponsin  França

contrabaixos
Iker Sánchez Trueba  Espanha

Yannick Adams  Holanda

Selin Balkan  Turquia

Anna Kögler  Áustria

Nuno Marques Osório  Portugal

Julian Schlootz  Alemanha

Javier Serrano Santaella  Espanha

José Trigo  Portugal

Žiga Trilar  Eslovénia 

Klaudia Wielgórecka  Polónia

flautas
Mélisande Daudet  França

David Lopes e Silva  Portugal

Katarína Slavkovská  Eslováquia

Luna Vigni  Itália

´ .

´

´
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15 + 17 março

Romeu
e Julieta

Coro e Orquestra Gulbenkian
Lorenzo Viotti

Charles Gounod

mecenas
música e natureza

mecenas principal
gulbenkian música

mecenas
coro gulbenkian

mecenas
ciclo piano

mecenas
concertos de domingo

mecenas
estágios gulbenkian para orquestra

GULBENKIAN.PT

oboés
Alberto Esteve Giménez  Espanha

Lisa Anna Gross  Suíça

Eloi Huscenot  França

Yann-Joseph Thenet  França

clarinetes
Martin Adámek  Eslováquia

Alessandro Foschini  Itália

Andraž Golob  Eslovénia

Juncal Salada Codina  Espanha

Samanta Škorja  Eslovénia

fagotes
Mihael Mitev  Eslovénia

Marcin Orlinski  Polónia

Tania Otero Blanco  Espanha

Ana Catarina Pacheco Pinto  Portugal

trompas
Pedro Barbosa da Silva  Portugal

José Nuno Carvalho Teixeira  Portugal

Bora Demir  Turquia

Juan Guzmán Esteban  Espanha

Lukas Nickel  Alemanha

Rodrigo Ortiz Serrano  Espanha

Nuno Miguel Pinto Nogueira  Portugal

Eloy Schneegans  França

Solène Souchères  França

trompetes
Victor Bouzas Torrado  Espanha

Eliecer Caro Gomez  Espanha

Diana Fadinger  Áustria

Bálint Földi  Hungria

Adrià de Sales Ortega Ribera  Espanha

trombones
William Foster  Grã-Bretanha

Daniel Téllez Gutiérrez  Espanha

Ines Zeitlhofer  Áustria

trombone baixo
Joshua Cirtina  Grã-Bretanha

tuba
Matthijs Jannes Leffers  Holanda

percussão
Tilmann Bogler  Alemanha

Arthur Dhuique-Mayer  França

Korbinian Fichtl  Alemanha

Eloi Fidalgo Fraga  Espanha

Felix Kolb  Alemanha

Giovanni Nardo  Itália

Guillem Ruiz Brichs  Espanha

harpas
Sara D’Amico  Itália

Sophia Litzinger  Alemanha

piano / celesta
Rodolfo Focarelli  Itália

Carlos Sanchis Aguirre  Espanha

tutores
Manuel Blanco Gómez-Limón
Ian Bousfield
Raymond Curfs
Sławomir Grenda
Werner Hink
Kalervo Kulmala
Rex Martin
Luisa Prandina
Thomas Ruge
Stanislava Stoykova
Henrik Wahlgren

produção
Alexander Meraviglia-Crivelli
Leonor Azedo
Andreas Brunauer
Vit Kindl
Marina Knötzinger
Douglas Murdoch
Lydia Peherstorfer
Mari Romar
Miloslav Simonak
Sebastian Strohal

patrocinadores oficiais

Gustav Mahler Jugendorchester
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direção criativa
Ian Anderson

design e direção de arte
The Designers Republic

tiragem
500 exemplares

preço
2€

A revista Euromoney atribuiu ao BPI o prémio Melhor Banco em Portugal em 2018,
no âmbito da iniciativa “Euromoney Awards”. Esta classificação resulta da combinação 
de critérios quantitativos e qualitativos como a rentabilidade, crescimento, eficiência, 
qualidade,capacidade de inovação e compromisso social.
 
O vencedor deste prémio é selecionado pela equipa de editores, jornalistas e analistas 
da revista Euromoney, uma das mais conceituadas referências editoriais do setor 
financeiro a nível internacional.
 
O BPI exprime o seu orgulho por esta distinção e dedica-a especialmente a todos 
os seus Clientes.
 

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

O BPI foi eleito “O Melhor Banco em 
Portugal” pelo Euromoney Awards for 
Excellence Country 2018.

O MELHOR 
BANCO
EM PORTUGAL.

Lisboa, Fevereiro 2019

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.
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