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Na comemoração do 250º aniversário do nascimento 
de Ludwig van Beethoven, a Orquestra Filarmónica 
Portuguesa, sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, 
apresenta duas das mais emblemáticas obras deste 
grande compositor: a 5a Sinfonia, celebrizada pelo ritmo 
dos seus primeiros compassos e o 5º Concerto para 
piano, também conhecido como “Imperador”, o último 
dos concertos para piano e orquestra compostos pelo 
génio nascido em Bona. Ao piano estará um dos mais 
representativos pianistas portugueses da sua geração, 
João Bettencourt da Câmara.

Orquestra Filarmónica Portuguesa

Fundada em maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e 
Augusto Trindade, a Orquestra Filarmónica Portuguesa 
(OFP) rapidamente captou a atenção do meio musical e 
artístico português, sendo já amplamente reconhecida, 
pelo público e pela crítica, como uma das melhores 
orquestras sinfónicas nacionais. O elevado padrão de 
exigência impresso desde a sua génese, levam-na a 
integrar um conjunto de músicos de elevado nível técnico 
e artístico, como sejam instrumentistas premiados em 
concursos nacionais e internacionais, ex-integrantes 
da Orquestra Jovem da União Europeia e músicos 
estrangeiros residentes em Portugal. Ao juntarem-se 
a este projeto diferenciador e inovador, estes músicos 
contribuíram para a criação de uma orquestra que é já, 
hoje, uma referência e um símbolo de qualidade.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa produz concertos 
sinfónicos, ópera e promove ligações a outros géneros 
artísticos, numa procura constante do desenvolvimento 
de eventos e espetáculos diferenciadores e únicos, 
construindo, desta forma, a reputação de ser uma 
orquestra ímpar no panorama musical português, pela 
sua versatilidade, ecletismo e visão de futuro.

Tem sido presença assídua nas principais salas de 
espetáculo e festivais portugueses, contando com a 
participação de prestigiados solistas internacionais, 
de entre os quais se destacam Eldbjørg Hemsing, 
Kristina Miller, Mayuko Kamio, Miroslav Kultyshev, 
Pavel Gomziakov, Ray Chen, Soyoung Yoon ou Yang 
Liu. Paralelamente, tem vindo a apostar em talentosos 
intérpretes portugueses, tais como Ana Beatriz Ferreira, 
Cristiana Oliveira, Horácio Ferreira, João Bettencourt da 
Câmara, Luísa Tender, Raúl da Costa ou Vasco Dantas.

A Orquestra Filarmónica Portuguesa conta com a 
Direção Artística do maestro Osvaldo Ferreira, um dos 
mais representativos maestros nacionais da atualidade.

Mecenas



Osvaldo Ferreira

Na qualidade de diretor convidado, Osvaldo Ferreira 
apresentou-se, recentemente, com a Orquestra de São 
Petersburgo, na Rússia, a Orquestra do Luxemburgo, a 
Orquestra Gulbenkian, em Lisboa, a Orquestra Sinfónica 
de Nuremberga e a Bühnen-Halle, na Alemanha e a 
Orquestra Sinfónica da Venezuela, entre outras.

Osvaldo Ferreira é o Diretor Artístico da Orquestra 
Filarmónica Portuguesa e da Sociedade de Concertos 
de Brasília. Foi o diretor musical e maestro titular da 
Orquestra Sinfónica do Paraná (2011 a 2014) e diretor 
da Oficina de Música de Curitiba. Em Portugal, foi 
diretor artístico da Orquestra do Algarve e do Festival 
Internacional de Música do Algarve e diretor e 
administrador do Teatro Municipal de Faro. Gravou 
vários CD com obras de autores portugueses para a 
editora Numérica e um CD duplo com sinfonias de 
Mozart. Com a Orquestra do Algarve, apresentou-se em 
Viena, Bruxelas, Lisboa, Sevilha, Porto, Curitiba e Londres.

O seu percurso inclui mais de 700 concertos, cerca 
de 70 apresentações de ópera e bailado e ainda a 
direção integral das Missas e do Requiem de Mozart. 
A ligação à música contemporânea é um dos aspetos 
mais importantes do seu trabalho, destacando-se 
a apresentação de estreias e primeiras audições de 
obras de alguns dos mais importantes compositores da 
atualidade, tais como, K. Penderecki, L. Auerbach, Jean-
Luc Ponty, B. Sassetti, H. Rosenschoon, ou G. Ligeti, entre 
muitos outros.

No seu percurso destaca-se ainda o seu trabalho à 
frente de importantes orquestras: Filarmónica de São 
Petersburgo, Sinfónica de Roma, Orquestra Gulbenkian, 
Sinfónica Brasileira, Orquestra de Praga, Filarmónica de 
Lodz, Filarmónica da Silésia, Sinfónica de Nuremberga, 
Filarmónica da Rádio Renana, Orquestra Nacional 
do Porto, Orquestra do Teatro Nacional de São Carlos, 
Orquestra do Teatro Olímpico de Vicenza, Orquestra da 
Catalunha, North Shore Orchestra (Chicago), Orquestra 
do Festival de Música de Aspen (E.U.A.) e Orquestra 
Nacional da Venezuela, entre outras.

Realizou um mestrado em direção de orquestra em 
Chicago e uma pós-graduação no Conservatório de São 
Petersburgo, na classe de Ilya Mussin. Foi laureado em 
1999 no Concurso Sergei Prokofiev, na Rússia. Recebeu 
o “Fellowship” do Festival de Música de Aspen, onde 
frequentou a American Conductors Academy. Foi 
assistente do maestro Claudio Abbado em Salzburg 
e Berlin. Estudou ainda com Jorma Panula e David 
Zinman, foi bolseiro do Ministério da Cultura de Portugal 
e da Fundação Calouste Gulbenkian.

João Bettencourt da Câmara

João Bettencourt da Câmara nasceu em Lisboa, em 1988. 
Iniciou, aos três anos de idade, o estudo do piano com 
seu pai, tendo concluído em 2006, com a classificação 
máxima, o Curso de Piano no Conservatório Nacional, 
ao mesmo tempo que finalizava os estudos secundários 
no Colégio do Sagrado Coração (Lisboa). Em Portugal 
estudou ainda com V. Viardo, H. Sá e Costa, T. Achot, 
Sequeira Costa, A. Pizarro, P. Burmester, D. Bashkirov, G. 
Eguiazarova e A. Ciccolini, que disse quando o escutou 
pela primeira vez: “Il est monstrueusement doué”.

Recebeu, entre outros, o Segundo Prémio no Concurso 
de Piano Florinda Santos (1998), o Primeiro Prémio no 
Concurso Cidade do Fundão (1999 e 2000), o Primeiro 
Prémio no Concurso Maria Cristina Lino Pimentel (2001) 
e o Prémio Especial do Júri no II Concurso “Veo Veo” 
Internacional da Radiotelevisão Espanhola (1999).

Deu o seu primeiro recital público aos sete anos de 
idade, e estreou-se como solista aos doze, executando 
o Concerto K. 414 de Mozart e, poucos meses depois, 
o Terceiro concerto de Beethoven, com a Filarmonia 
das Beiras, ao que se seguiram outros com diferentes 
orquestras portuguesas (Concerto de Grieg, “Rhapsody 
in Blue” de Gershwin). Com dezassete anos, prestou 
provas de admissão a três escolas superiores de música 
em Londres (Royal College of Music, Guildhall School of 
Music and Drama e Royal Academy of Music), após as 
quais lhe foi oferecido um lugar em todas elas. Optou 
pelo Royal College of Music, que lhe atribuiu o estatuto 
de “Foundation Scholar” e que frequentou durante 
quatro anos como aluno de Piano de Ruth Nye, um 
dos raros discípulos de Claudio Arrau. Obtendo sempre 
elevadas classificações (“First Class Honours”), licenciou-
se em 2010 com a classificação, no recital final do 
curso, de 93%, uma das mais altas da história do RCM, 
pelo que recebeu o Sarah Mundlak Memorial Prize 
For Piano, atribuído ao melhor finalista do ano. Para o 
mestrado, foi novamente admitido às mesmas escolas 
londrinas, escolhendo desta feita a Guildhall School (City 
University), onde concluiu o curso com distinção, como 
aluno do pianista Martin Roscoe.

Iniciou a sua carreira internacional em 2007, com uma 
digressão nos Estados Unidos da América, levando o 
crítico Stephen Neal Dennis (All Arts Review) a escrever: 
“Only 19, Bettencourt da Câmara possesses a fearsome 
technique, something that has become so routine 
a component in concerts by younger pianists that 
audiences almost yawn when promised something 
spectacular. What is unexpected is the emotional 
depth of personal involvement that this pianist brings to 
each piece he plays. For a generation that never knew 
the young Sviatoslav Richter, one is forced to wonder 
how much more Richter himself could give at the age 
of 19.” Em recitais e concertos em Portugal (Casa da 
Música, Centro Cultural de Belém, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Fundação Eugénio de Almeida, entre 
outros), Inglaterra, França, Espanha e Venezuela, vem-
se afirmando como intérprete do grande repertório 
clássico (Bach, Mozart, Beethoven), romântico (Liszt, 
Chopin, Brahms, Rachmaninoff) e moderno (Debussy, 
Prokofiev). O seu primeiro disco comercial, consagrado 
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É expressamente proibida a captação de imagens e som durante o espetáculo. 
Desligue o telemóvel, desfrute e grave na sua memória.
Poderá rever os melhores momentos no website e nas redes sociais do festival.

a algumas das maiores obras de Liszt, foi editado pela 
Numérica em 2014. Em junho de 2016, gravou o seu 
segundo CD, ao vivo com a Orquestra Sinfónica da 
Venezuela, sob a direção do maestro César Iván Lara, no 
mítico centro de espetáculos Teresa Carreño (Caracas), 
com obras concertantes de João Domingos Bomtempo 
e Luís de Freitas Branco. Desde 2013, é docente de Piano 
na Universidade de Aveiro, estabelecimento de ensino 
superior em que se doutorou em julho de 2017 com 
Louvor e Distinção.


