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Francisco Ferreira direcção musical 

1ª PARTE

Philip Sparke
Jubilee Overture (1983; c.6min)

Howard Hanson 
Chorale and Alleluia (1954; c.7min)

Philip Sparke
An English Christmas (2007; c.10min)1 

2ª PARTE

Oliver Waespi 
Divertimento (2011; c.15min)

1. Prelude 
2. Meditation
3. Procession
4. Hoedown 

Allen Pote & Tom S. Long
The Tale of Three Trees (1997; c.18min)2

Philip Sparke (Inglaterra, 1951) estudou no Royal College of 
Music, formando aí uma banda de metais que incluía obras suas 
no repertório. Rapidamente se tornou um compositor requisitado, 
com numerosas encomendas e conquistando vários prémios e 
afirmando ‑se como uma das figuras fundamentais de um quase 
“renascimento” no âmbito do repertório, 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 
concertos como nas exigentes competições internacionais. Jubi-
lee Overture foi encomendada para o 50º aniversário da GUS 
Brass Band e estreada em 1983 sob a direcção de Keith Wilkinson. 
Foi transcrita para orquestra de sopros em 1984. Com pouco mais 
de uma década, An English Christmas de Sparke arranja melo‑
dias tradicionais inglesas, incluindo Sussex Carol, God Rest You 
Merry, I Saw Three Ships, entre outras.

Filho de emigrantes suecos, o compositor norte ‑americano 
Howard Hanson (1896 ‑1981) nasceu no estado do Nebraska e 
converteu ‑se num dos mais respeitados músicos do século XX, 
não só pela sua acção enquanto compositor, sendo autor de sete 
sinfonias e premiado com o Prix de Rome e o Prémio Pulitzer, mas 
também pela sua acção enquanto director da prestigiada East‑
man School of Music, em Nova Iorque, ao longo de quarenta anos. 
Apesar de também ter estudado na Europa, a sua música é consi‑
derada genuinamente americana. Chorale and Alleluia é uma 
encomenda realizada por um dos mais importantes compositores 
americanos de banda do início do século XX: Edwin Franko Gold‑
man. Finalizada em 1954, esta é a primeira obra de Howard Hanson 
para banda sinfónica.

Oliver Waespi (Suíça, 1971) estudou composição na Escola 
Superior de Música de Zurique com Gerald Bennett e Nick Andreas 
e frequentou a Royal Academy of Music em Londres. Tem rece‑
bido diversos prémios de composição ao longo dos anos, entre os 
quais o Prémio George Enescu em 2003, e a sua música é tocada 
regularmente em vários países europeus, na Austrália, no Japão, 
em Singapura e nos Estados Unidos. Ensina na Escola Superior de 
Artes de Berna. Formada por quatro andamentos contrastantes, 
o Divertimento termina com um hoedown, uma dança tradicio‑
nal americana que serve a exploração do virtuosismo da banda. 
Segundo o compositor, “todos os andamentos devem ser tocados 
com precisão, clareza e, acima de tudo, entusiasmo”. 

Era uma vez três pequenas árvores no cimo de uma monta‑
nha. Cada uma dizia o que queria ser quando crescesse, mas só 
uma sonhava ser uma grande árvore e ficar na montanha, e não 
tornar ‑se madeira para uma arca do tesouro ou um navio aven‑
tureiro. É este o ponto de partida para a última obra do concerto, 
resultado da colaboração de Allen Pote com Tom S. Long. Allen 
Pote (1945) nasceu no Kansas e estudou no Texas, em Bruxelas 
e Nova Iorque. Durante 22 anos foi director musical em igrejas do 
Texas e da Florida. Tem colaborado com Tom Long em inúmeros 
musicais infantis, incluindo Rescue In The Night, The Rock Slinger 
And His Greatest Hit, Once Upon A Parable, Malice In The Palace, 
entre outros.
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Francisco Ferreira direcção musical

Francisco Ferreira tem um percurso artístico que o tem vindo 
a destacar com uma carreira multidisciplinar. É diplomado em 
Saxofone pelos Conservatórios de Música do Porto e de Limo‑
ges (França) e Escola Superior de Música de Lisboa com as mais 
altas classificações. Teve o mérito de desenvolver em Portugal uma 
importante 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 orques‑
tras de sopro, o que o levou a trabalhar direcção de orquestra com 
Jan Cober, Marc Tadue, Eugene Corporon, Douglas Bostock e José 
Pascual 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 vencedor 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, as Orques‑
tras Clássicas do Porto e da Madeira, a Banda Sinfónica Portuguesa, 
a Banda da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, a Banda de Curi‑
tiba e Banda Municipal da Corunha, e ainda com a Orquestra Portu‑
guesa de Saxofones. É frequentemente convidado para integrar júris 
de concursos nacionais e internacionais de saxofone e de bandas.

Como maestro, dirigiu imensas formações de sopro e percussão 
em todo o país e ainda a Orquestra da União Europeia, a Rundfunk‑
‑Blasorchester Leipzig, a Banda Sinfónica de Tatuí (São Paulo), a 
Orquestra de Sopros da Grã ‑Canária e a Banda Municipal de Santa 
Cruz de Tenerife e Vitória (Gasteiz e Pontevedra), entre outras. Foi 
vencedor do 1º prémio no II Concurso Internacional de La Sénia 
(Espanha) e do World Music Contest em Kerkrade (Holanda) na 
categoria superior, na qualidade de maestro titular e director artís‑
tico da Banda Sinfónica Portuguesa, cargos que ocupa desde a 
sua fundação. É Director Pedagógico da Academia de Música de 
Costa Cabral (Porto).

Banda Sinfónica Portuguesa 

Com sede na cidade do Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve o 
seu concerto de apresentação em 2005 no Rivoli – Teatro Munici‑
pal do Porto, onde também gravou o seu primeiro CD, tendo entre‑
tanto recebido um importante apoio por parte da Culturporto e 
mais tarde da PortoLazer. Em 2010, lançou o álbum A Portuguesa 
com obras de compositores portugueses. Tem vindo a gravar regu‑
larmente outros trabalhos,  estando em fase final de edição um novo 
disco, gravado em 2017, dedicado a música de cinema.

A partir de Janeiro de 2007, a BSP é convidada a apresentar ‑se 
regularmente na Casa da Música, sendo responsável pela execu‑
ção de mais de 30 obras em primeira audição. Possibilitou, na maior 
parte dos seus concertos, a apresentação de talentosos solistas 
nacionais e internacionais. Obteve o 1º Prémio no II Concurso Inter‑
nacional de Bandas de La Sénia na Catalunha (Espanha, 2008), na 

1ª secção, e igualmente o 1º Prémio na categoria superior (Concert 
Division) do 60º aniversário do World Music Contest em Kerkrade 
(Holanda, 2011), com a mais alta classificação alguma vez atribuída 
em todas as edições deste concurso. Apresentou‑se nos principais 
teatros de norte a sul do país, em várias cidades espanholas e, em 
2014, realizou a sua primeira tournée intercontinental pela China.  
Foi convidada a participar 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 promove masterclasses de 
instrumento com professores de reconhecido mérito artístico, bem 
como Cursos de Direcção de Banda orientados por prestigiados 
maestros. É uma Associação cultural sem fins lucrativos, apoiada 
pela Direcção ‑Geral das Artes, no âmbito dos projectos sustenta‑
dos. A direcção artística está a cargo do maestro Francisco Ferreira.

Flautas 
Herlânder Sousa 
Daniela Anjo 
Sara Silva (piccolo) 

Oboés 
Paulo Areias 
Telma Mota 
Juliana Fêlix (corne inglês) 

Fagotes 
Adriana Gonçalves 
Cláudia Prata 
Luís António Rocha (contrafagote)

Clarinetes 
Ana Rita Petiz 
Diana Sampaio 
Nuno Sousa 
Sara Costa 
Luísa Marques 
Alcina Azevedo 
Rui Lopes 
Inês Arêde 
André Silva 
Pedro Ramos 
Hélder Tavares 
Francisco Machado
Bruno Gonçalves (requinta) 
Mário Apolinário (c. alto) 
Hugo Folgar (c. baixo) 
Daniel Amaro (c. contrabaixo) 

Saxofones 
José Pedro Gonçalinho (alto)
Ana Rita Pereira (alto)
Isabel Anjo (tenor)
Jorge Sousa (tenor)
Marcelo Marques (barítono)

Trompas 
Nelson Silva 
João Meneses 
Hélder Vales 
Luís Oliveira 
Nuno Silva 

Trompetes 
Telmo Barbosa 
Carlos Leite 
Luís Bernardo 
Tiago Peixoto 
Emanuel Machado 
Rafael Ribeiro 

Trombones 
Tiago Nunes
Joaquim Oliveira 
Fábio Moreira 
Gonçalo Dias 

Eufónios 
Nuno Costa 
Luís Gomes 

Tubas 
Fábio Rodrigues
Daniel Afonso 
Jorge Fernandes 

Percussão 
Jorge Lima 
Pedro Góis 
Tomás Rosa 
Paulo Mota 
Luís Santiago 
André Dias 
Sandro Andrade 

Contrabaixo 
Cláudia Carneiro 

Piano 
Ana Raquel Cunha 

Harpa 
Veronica Febbi


