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MÚSICA PARA O NATAL

1ª PARTE

James Barnes 
Alvamar Overture (1995; c.8min)

Jorge Salgueiro 
What’s up?  What’s down?, para duplo coro de jovens, 
banda sinfónica e electrónica (2017; c.10min)*

Philip Sparke 
Dance Movements (1996; c.22min) 

1. Ritmico
2. Molto Vivo
3. Lento
4. Molto Ritmico

2ª PARTE

Leroy Anderson 
A Christmas Festival (1950; c.9min)

Alfred Reed
Praise Jerusalem! (1988; c.16min)

Bert Appermont 
Twinkling Tunes (2003; c.6min)

1. Song of the Kings
2. Lights of Christmas

*estreia mundial; encomenda Banda Sinfónica Portuguesa

Reconhecido especialmente pelas composições para orquestra 
de sopros,  o compositor norte ‑americano James Barnes (1949) 
tem visto as suas obras interpretadas um pouco por todo o mundo 
–  a célebre Tokyo Kosei Orchestra gravou já três CD com obras do 
compositor.  Escrita em  1995, Alvamar Overture fixou ‑se no reper‑
tório para este tipo de formação. Com material temático fabulo‑
samente rico e generosamente orquestrado, Alvamar Overture 
exibe acordes festivos, com melodias nobres e simultaneamente 
brilhantes e alegres.  

Em estreia mundial, What’s up? What’s down? do compositor portu‑
guês Jorge Salgueiro (1969) é uma encomenda da Banda Sinfónica 
Portuguesa para duplo coro de jovens, banda sinfónica e electrónica. 
Jorge Salgueiro compõe regularmente desde os 14 anos, somando 
no seu catálogo mais de 250 obras escritas para diversas forma‑
ções (orquestra, banda, coros, música de câmara) e variados fins 
(teatro, cinema ou bailado). Entre 2000 e 2010, foi compositor resi‑
dente da Banda da Armada Portuguesa e actualmente é membro 
da direcção artística do grupo de teatrObando, compositor resi‑
dente da Foco Musical e director artístico do coro Setúbal Voz. 
Segundo o compositor, What’s up? What’s down? “confronta o real 
com o virtual, simbolizado pelo sonho e pelo meios que nos permi‑
tem sonhar acordados: a arte, a tecnologia, a imaginação. Não são 
os instrumentos musicais animais estranhos? Que formas estranhas 
e estranhos sons emitem! E as nossas vozes? Cantar é apenas um 
dos seus recursos. Rir é a melodia mais feliz que podemos escre‑
ver. O que é que se passa aqui? A partitura é uma caverna habitada 
por sons. Que sons são estes que habitam o topo da partitura? E a 
cave? “Um grupo de jovens entra num mundo estranho, encontra 
seres que emitem sons diferentes e têm cores e formas estranhas. 
Vai fazendo descobertas, reconhece alguns desses seres alieníge‑
nas. Entretanto toca o despertador.” 

O britânico Philip Sparke (1951) estudou no Royal College of Music, 
formando aí uma banda de metais que incluía obras suas no repertó‑
rio. Rapidamente se tornou um compositor requisitado, com nume‑
rosas encomendas e vários prémios, sendo um dos pilares da nova 
música que nas décadas seguintes e até aos nossos dias traria um 
novo fôlego à actividade das bandas, tanto nos palcos de concer‑
tos como nas exigentes competições internacionais. Apesar do 
título, Dance Movements não utiliza nenhum ritmo específico de 
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dança. O primeiro andamento (Ritmico) traz ‑nos um balanço latino‑
‑americano, utilizando instrumentos como o xilofone, a cabaça, o 
tamborim e a caixa chinesa. Molto vivo, tocado apenas pelas madei‑
ras, é uma espécie de dança rústica ao estilo inglês que se vê cons‑
tantemente interrompida. Já o terceiro andamento, Lento, escrito 
apenas para os metais, não inclui nenhuma analogia directa com 
dança mas Sparke vê ‑o como “um dueto de amor num ballet clás‑
sico”. O último (e mais longo) andamento de toda a peça nasceu a 
partir da música de dança escrita por Leonard Bernstein para o 
filme West Side Story. 

A Christmas Festival é uma selecção e arranjo de temas natalí‑
cios populares de Leroy Anderson (1908 ‑1975), um dos mais esti‑
mados compositores de música popular dos Estados Unidos da 
América. Anderson frequentou a Universidade de Harvard, estu‑
dando com Walter Piston e George Enescu, e é o autor de obras 
como Sleigh Ride, Blue Tango, The Typewriter ou Fiddle Faddle.  
A partir de temas célebres, o compositor escreveu A Christmas 
Festival, uma abertura de concerto à volta de canções de Natal.  
Apesar de não ser uma canção natalícia (já que foi escrita para o 
dia de Acção de Graças), a peça termina com Jingle Bells, uma das 
melodias mais associadas ao espírito festivo da época.    

Também dos Estados Unidos da América chega ‑nos a música de 
Alfred Reed (1921 ‑2005), uma das maiores figuras da composi‑
ção para banda de sopros. Músico na Banda da Força Aérea dos 
EUA durante a II Guerra Mundial, Alfred Reed estudou na Juilliard 
School e foi depois compositor e arranjador em grandes cadeias 
televisivas. Foi editor da Hansen Publications durante uma década 
e professor na Universidade de Miami ao longo de quase três déca‑
das, até 1993. Escreveu um grande número de peças para várias 
formações, desde banda e conjunto de sopros a orquestra, coro 
e música de câmara, num total de mais de duzentas obras edita‑
das. Teve ainda uma carreira intensa como maestro convidado de 
agrupamentos de todo o mundo. Escrita em 1988, Praise Jerusa-
lem! adquiriu um lugar de destaque no repertório moderno para 
banda. Trata ‑se de um conjunto de variações sobre um hino armé‑
nio do século VII, onde as madeiras, metais e percussão demons‑
tram todas as suas possibilidades sonoras e colorido.  

O concerto encerra com Twinkling Tunes do compositor belga 
Bert Appermont (1973). Nascido em Bilzen, estudou composição, 
direcção de banda e pedagogia musical, para além de música para 
cinema e televisão. Está desde há vários anos ligado ao ensino, acti‑
vidade que equilibra com uma vasta produção musical que inclui 
dois musicais e mais de 40 obras para coro, música de câmara, 
orquestra de sopros e orquestra sinfónica. Muitas das suas obras 
são baseadas em temas históricos ou fantásticos. Twinkling Tunes 
são duas canções de Natal para crianças: Song of the Kings (Canção 
dos Reis) ilustra a história dos três Reis Magos, enquanto Lights of 
Christmas (Luzes de Natal) reflecte o aconchego da família reunida 
à volta da árvore de Natal. De modo a manter a simplicidade das 
canções originais, o compositor escolheu uma instrumentação 
adaptável a qualquer orquestra. A parte vocal ad libitum pode ser 
interpretada a solo ou por um coro de crianças.

Francisco Ferreira direcção musical

Francisco Ferreira tem um percurso artístico que o tem vindo a des‑
tacar com uma carreira multidisciplinar. É diplomado em Saxofone 
pelos Conservatórios de Música do Porto e de Limoges (França) e 
pela Escola Superior de Música de Lisboa com as mais altas clas‑
sificações. Teve o mérito de desenvolver em Portugal uma impor‑
tante classe de saxofone, na área do clássico, com imensos alunos 
premiados em concursos nacionais e internacionais. Tem vindo a 
dedicar ‑se igualmente ao desenvolvimento das orquestras de sopro, 
o que o levou a trabalhar direcção de orquestra com Jan Cober, 
Marc Tadue, Eugene Corporon, Douglas Bostock e José Rafael Pas‑
cual Vilaplana, concluindo em 2007 o Mestrado em Direcção de 
Orquestra no Conservatório Real Holandês em Maastricht.

Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto 
Camões, premiado pela Fundação Eng.º António de Almeida e ven‑
cedor do Concurso “Ouvir e Falar” da responsabilidade do Maestro 
António Victorino d’Almeida, apresentado pela RTP.

Apresenta ‑se regularmente em concertos na Europa, Ásia e 
Brasil. Tocou a solo com a Orquestra Sinfónica do Porto, Orques‑
tra Clássica do Porto e da Madeira, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Banda da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, Banda de Curi‑
tiba (Brasil) e Banda Municipal da Corunha (Espanha), e ainda com 
a Orquestra Portuguesa de Saxofones. É frequentemente convi‑
dado para integrar júris de concursos nacionais e internacionais 
de saxofone e bandas. 

Como maestro, dirigiu numerosas formações de sopro e per‑
cussão, nomeadamente as Bandas Sinfónicas da Guarda Nacional 
Republicana (Lisboa), da Covilhã e do Conservatório de Música do 
Porto, Orquestras de Sopros do Inatel, do Algarve e Filarmonia de 
Vermoim, Orquestra da União Europeia, Banda Sinfónica Portugue‑
sa, Rundfunk ‑Blasorchester Leipzig (Alemanha), Banda Sinfónica 
de Tatuí (São Paulo, Brasil), Orquestra de Sopros da Grã ‑Canária, 
Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife e Vitória (Gasteiz e 
Pontevedra, Espanha), entre outras. 

Nesta área, foi vencedor do 1º Prémio do II Concurso Interna‑
cional de La Sénia (Espanha) e World Music Contest em Kerkrade 
(Holanda) na categoria superior, este com a mais alta classifica‑
ção de todas as edições, na qualidade de maestro titular e direc‑
tor artístico da Banda Sinfónica Portuguesa, função que ocupa 
desde a sua fundação. Colabora em idênticas funções na Socie‑
dade Musical Fafense.

É professor do quadro do Conservatório de Música do Porto, 
estando presentemente apenas a desempenhar funções como 
Director Pedagógico na Academia de Música de Costa Cabral – 
Porto. Desde 2004, é o maestro titular e director artístico da Banda 
Sinfónica Portuguesa. É Artista Yamaha. 



Banda Sinfónica Portuguesa 

Com sede na cidade do Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve o 
seu concerto de apresentação no dia 1 de Janeiro de 2005 no Rivoli 
– Teatro Municipal do Porto, onde também gravou o seu primeiro 
CD, tendo entretanto recebido um importante apoio por parte da 
Culturporto e mais tarde da PortoLazer na divulgação e expansão 
do seu projecto. Em Abril de 2010, lançou o álbum A Portuguesa 
com obras exclusivamente de compositores portugueses, num 
concerto realizado no auditório da Faculdade de Engenharia do 
Porto. Tem vindo a gravar regulamente outros trabalhos, nomeada‑
mente Traveler (2011), Hamlet (2012), Oásis (2013), Grand Concerto 
pour Orchestre d’Harmonie (2014), Sinfónico com Quinta do Bill 
(2015), Trilogia Romana (2015), Porto (2016) estando em fase final 
de edição um novo trabalho, gravado em 2017, exclusivamente 
dedicado a música de cinema.

A partir de Janeiro de 2007, a BSP é convidada pela Fundação 
Casa da Música a apresentar ‑se regularmente na Sala Suggia, onde 
tem vindo a interpretar regularmente um conjunto de obras originais 
de compositores portugueses e estrangeiros, sendo responsável 
pela execução de mais de 30 obras em primeira audição. Possibi‑
litou, na maior parte dos seus concertos, a apresentação de talento‑
sos solistas nacionais e internacionais, destacando ‑se nomes como 
Pedro Burmester, Sérgio Carolino, Mário Laginha, Elisabete Matos, 
Jean ‑Yves Fourmeau, Vicente Alberola, Pierre Dutôt, Vincent David, 
Vicente Alberola, Horácio Ferreira, entre outros. Algumas apre‑
sentações contaram ainda com a participação de vários coros do 
Grande Porto, e grupos como Vozes da Rádio, Quinta do Bill, Quar‑
teto Vintage, European Tuba Trio, etc.

Os objectivos da BSP passam também pela iniciativa pedagó‑
gica de levar a cabo masterclasses de instrumento com professores 
de reconhecido mérito artístico, bem como Cursos de Direcção de 
Banda (contando já 16 edições) orientados pelos prestigiados maes‑
tros Marcel van Bree e Jan Cober (Holanda), Douglas Bostock (Ingla‑
terra), José Rafael Vilaplana (Espanha) e Eugene Corporon (EUA).

Maestros internacionalmente reputados como Jan Cober, Dou‑
glas Bostock, José Rafael Vilaplana (Maestro Principal Convidado 
da BSP), Alex Schillings, Rafa Agulló Albors, Henrie Adams e Euge‑
ne Corporon dirigiram a BSP com enorme sucesso, tendo conside‑
rado este projecto extraordinário e de uma riqueza cultural enorme 
para Portugal. Tem vindo a receber até ao momento as melhores 
críticas, não só do público em geral como também de prestigiados 
músicos nacionais e estrangeiros. Foi dirigida também por maes‑
tros portugueses como Fernando Marinho, Luís Carvalho, Avelino 
Ramos, António Costa, Alberto Roque, Pedro Neves, João Paulo 
Fernandes, Hélder Tavares e José Eduardo Gomes.

A BSP tem realizado concertos nos principais teatros de norte a 
sul do país, e ainda no Teatro Monumental de Madrid (RTVE) e nas 
cidades de Pontevedra, Corunha, Ávila, Llíria, Lleganés. Participou 
nos Certames Internacionais de Boqueixón e Vila de Cruces (Espa‑
nha). obteve o 1º prémio no II Concurso Internacional de Bandas de 
La Sénia na Catalunha (Espanha, 2008), na 1ª secção, e igualmente o 
1º prémio na categoria superior (Concert Division) do 60º aniversá‑
rio do World Music Contest em Kerkrade (Holanda, 2011), com a mais 

alta classificação alguma vez atribuída em todas as edições deste 
concurso que é considerado o “campeonato do mundo de bandas”. 

Em 2014 realizou a sua primeira tournée intercontinental pela 
China, com cinco concertos nas cidades de Hangzhou, Jiangyin, 
Shaoxing, Ningbo e Jiaxing. Foi convidada a participar, em Julho de 
2017, no 18º Festival do World Music Contest em Kerkrade e na 17ª 
Conferência Mundial da World Association for Symphonic Bands 
and Ensembles em Utrecht (Holanda), na qualidade de orquestra 
de referência do panorama internacional.

A Banda Sinfónica Portuguesa é uma Associação cultural sem 
fins lucrativos, apoiada pela Direcção  ‑Geral das Artes, no âmbito 
dos projectos sustentados. A direcção artística está a cargo do 
maestro Francisco Ferreira.
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Flautas
David Leão
Rossana Valente
Maria João Balseiro (piccolo)

Oboés
Telma Mota
Juliana Fêlix
Pedro Teixiera (c. inglês)

Fagotes
Gabriel Fonseca
Pedro Rodrigues

Clarinetes
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
Bruno Silva
Joana Dias
Alcina Azevedo
Isabel Pereira
Paula Miranda
Luís Sampaio
Pedro Ramos
Fábio Meneses
Hélder Tavares
Manuel Pinheiro
Mário Apolinário (requinta e cl. alto)
Hugo Folgar (cl. baixo)

Saxofones
– Alto
Gilberto Bernardes (sax. soprano)
Hugo Marinheiro
– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa
– Barítono
Marcelo Marques

Trompas
Nelson Silva
Pedro Pereira Fernandes 
Pedro Henriques
André Gomes
Edna Fernandes

Trompetes
Telmo Barbosa
Joana Bento
Rui Vidal
João Sousa
Guilherme Silva
Luís Bernardo
Sérgio Pereira
Tiago Peixoto

Trombones
Tiago Nunes
Joaquim Oliveira
Gonçalo Dias
Fábio Moreira 
Lisete Correia 
José Rosas

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Jorge Fernandes
Daniel Afonso
João Soares

Percussão
André Dias (tímpanos)
Jorge Lima
Pedro Góis
Tomás Rosa
Paulo Mota
Ricardo Frade
Pedro Pereira

Violoncelos
Íris Gonçalves
Filipe Roriz

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Ana Raquel Cunha

Harpa
Erica Versace
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MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA
DO PORTO CASA DA MÚSICA
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