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José Eduardo Gomes direcção musical
Marcelo Marques saxofone soprano e barítono

Daniel Amaro
Do Outro Lado do Espelho (2019; c.14min)*

1. Sono Leve
2. Sono Profundo
3. Epílogo – Sonho 

Luís Tinoco  
O Caminho de Teseu – dois quadros para saxofone e orquestra 
de sopros (2018; c.17min)

1. Labirinto
2. Minotauro 

Rui Rodrigues 
A Viagem de Balão (2014; c.11min)**

Luís Tinoco
Nocturnos Americanos (2019; c.12min)***

1. Evening Wind – after Edward Hoper (Largo)
2. The Passing Freight – after Martin Lewis (Meccanico  
e molto preciso)
3. Spring Night – after Martin Lewis (Lontano e nostalgico, 
con tenerezza)
4. One Punch Knock ‑Out – after Robert Riggs (Energico, 
con fuoco)

Anúncio dos resultados do Concurso

LUÍS TINOCO - COMPOSITOR CONVIDADO BSP 2019

*Obra finalista do VII Concurso Nacional de Composição BSP; 
estreia mundial.
**Obra vencedora do III Concurso Nacional de Composição 
BSP (2015); 1º Prémio atribuído pela primeira vez na história do 
Concurso.
***Encomenda BSP; estreia mundial.
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Daniel Amaro 

Do Outro Lado do Espelho é um poema sinfónico baseado na histó‑
ria de Filipe Falcão e Pedro Ferreira, que retrata, de forma fanta‑
siosa, os últimos dias de Jack, o estripador, e de Cecil, um detective 
que procura justiça e vingança por aquilo que Jack lhe fizera. 

Sinopse (por Pedro Ferreira): “Jack. Esse nome espalha o medo 
pelas ruas mórbidas e embriagadas de Whitechapel. Todos o conhe‑
cem pelas suas acções de terror, pelo seu nome, mas não pela sua 
face. Um vulto que cria vácuo, envolto de mistério. Cecil. Um polí‑
cia devastado pelos enigmas da vida, do qual ainda se questiona 
do porquê de tudo e do porquê de ter acontecido. Atormentado 
pelo demónio que assombra as ruas e pelas vozes revoltadas do 
povo, tentará de tudo para travar o vendedor ambulante de morte.” 

Luís Tinoco 

O Caminho de Teseu – dois quadros para saxofone e orquestra 
de sopros, foi escrito em resposta a um desafio do meu querido 
amigo Alberto Roque, quando completou os seus 50 anos. A estreia 
realizou ‑se a 25 de Maio de 2018, dia em que celebrou mais um 
aniversário, num concerto em que Alberto Roque foi acompa‑
nhado pela Orquestra de Sopros da ESML sob direcção de Jean‑
‑Marc Burfin.

Mas existem mais desafios nesta partitura. Para além da asso‑
ciação óbvia ao confronto de Teseu com o Minotauro no Labirinto 
de Creta, esta partitura lança também um desafio ao intérprete 
solista, não apenas pela dificuldade técnica e pelo esforço que lhe 
é exigido, mas também por este ter de criar dois registos expressi‑
vos contrastantes, tocando dois instrumentos diferentes: saxofone 
soprano, no primeiro andamento, e saxofone barítono, no segundo. 
Outro desafio no processo de escrita propriamente dito foi o facto 
de esta ter sido a minha primeira experiência de composição para 
orquestra de sopros.

Nos dois andamentos recuperei material de outras peças, 
adaptando ‑o e expandindo ‑o para esta instrumentação. Assim, o 
primeiro andamento, Labirinto, foi construído a partir de outra peça 
homónima, para clarinete e ensemble de câmara, que escrevi em 
2006 para o clarinetista Nuno Pinto e a Camerata Senza Misura. Já 
no segundo andamento, Minotauro, tomei como ponto de partida 
uma breve peça que escrevi em 2016 para um bailado do coreó‑
grafo Victor Hugo Pontes.

Estes dois caminhos surgem cruzados nesta nova partitura 
dedicada ao Alberto Roque, a quem muito agradeço o seu precioso 
empenho, generosidade e entusiasmo.

(Obs.: Idealmente, O Caminho de Teseu deve ser interpre‑
tado no formato que vamos escutar neste concerto. Contudo, 
cada quadro pode ser também apresentado separadamente. Na 
versão completa, cada andamento poderá ainda ser tocado com 
um solista diferente.)

Rui Rodrigues 

A Viagem de Balão retrata a história de um menino com sede de 
aventura que conhece um senhor, dono de um balão de ar quente. 
Este leva ‑o a visitar terras encantadas e pessoas estranhas, num 
lugar onde só a imaginação e o sonho permitem que exista.

A viagem inicia ‑se (Allegro) e o rapaz não pode conter o seu 
entusiasmo, com a vista que tem lá de cima. A primeira paragem 
(Adagio) dá ‑se no cume de uma montanha, onde mora um eremita 
numa cabana. Lá dentro o homem canta ao mesmo tempo que 
trabalha nas suas poções mágicas e objectos fadados. O dono do 
balão leva‑o de seguida ao sopé dessa montanha, onde uma tribo 
comemora a chegada da lua cheia, numa dança primitiva e selva‑
gem (Scherzo). O rapazinho pede então ao senhor do balão que lhe 
mostre o mundo. Este aquece o ar do balão com umas labaredas tão 
grandes que eles voam até às estrelas (Adagio). De lá o menino não 
consegue ver nada a não ser os contornos dos mares e dos continen‑
tes. O dono do balão diz ‑lhe que, se quer ver de facto o mundo, têm 
de voltar a descer e continuar a viagem. O rapazinho diz ‑lhe que sim 
e entusiasma ‑se que a aventura tenha apenas começado (Allegro).

Luís Tinoco

Em 2008 tive o prazer de ver uma exposição no British Museum 
dedicada a gravuras de artistas plásticos norte‑americanos da 
primeira metade do século XX, intitulada American Scene: Prints 
from Hopper to Pollock. Desde então mantive o desejo de escre‑
ver uma partitura que, de algum modo, se relacionasse com obras 
destes autores e comecei a recolher imagens que me pareciam 
ter qualidades narrativas transponíveis para um contexto musi‑
cal.  O convite da Banda Sinfónica Portuguesa para escrever uma 
peça para a sua temporada de 2019 constituiu a oportunidade para 
realizar este projecto. A sonoridade de uma orquestra de sopros 
pareceu ‑me ser o suporte ideal para trabalhar sobre os tons noctur‑
nos de um conjunto de desenhos e gravuras realizadas nas déca‑
das de 20 e 30, por Edward Hopper, Martin Lewis e Robert Riggs.

O primeiro andamento, Largo, é inspirado em “Evening Wind” 
(Hopper, 1921), uma representação de um momento banal, mas 
envolto de algum mistério, em que uma mulher despida olha para 
a janela do seu quarto, num momento em que uma brisa de fim de 
dia faz com que as cortinas se agitem. 

Seguem ‑se duas imagens de Martin Lewis, transpostas para 
um andamento Meccanico e molto preciso, seguido de um Lontano 
e nostalgico, con tenerezza. Na primeira, The Passing Freight, 
Danbury (1934) observamos um comboio que, numa noite chuvosa, 
atravessa com velocidade uma estação. Na segunda, Spring 
Night (1930), o Inverno dá lugar a uma noite de Primavera, com 
figuras (e as suas sombras) numa rua do bairro nova ‑iorquino de 
Greenwich Village. Entre estas, um grupo de crianças iluminadas 
em contraluz pela montra de uma loja atravessa a cena a correr, 
contrastando com a calma das restantes figuras representadas.

O quarto e último andamento, Energico, con fuoco, transporta‑
‑nos para um ambiente bastante menos sereno, retratando um 
corpo que cai numa luta entre dois pugilistas. Em One Punch Knock
Out (1934), Robert Riggs capta a tensão do momento com um 
público imerso na energia do combate.



José Eduardo Gomes direcção musical

José Eduardo Gomes iniciou os estudos de clarinete na sua cidade 
natal, V. N. Famalicão. Ingressou na ARTAVE e posteriormente 
na classe de António Saiote na ESMAE, onde recebeu o Prémio 
Fundação Engenheiro António de Almeida. Prosseguiu os estudos 
na Haute École de Musique de Genève (Suíça), em direcção de 
orquestra com Laurent Gay e em direcção coral com Celso Antunes.

É laureado em diversos concursos, destacando ‑se o Prémio 
Jovens Músicos (categoria clarinete e música de câmara) e o 
Concurso Internacional de Clarinete de Montroy (Valência). Foi 
igualmente galardoado do Prémio Jovens Músicos (categoria Dire‑
ção de Orquestra, 2º Prémio e Prémio da orquestra) e semi ‑finalista 
no 1º Concorso Città di Brescia Giancarlo Facchinetti (Itália). 

José Eduardo Gomes é membro fundador do Quarteto Vintage 
e do Serenade Ensemble. Foi maestro titular da Orquestra Clás‑
sica do Centro (2016 a 2018), maestro titular do Coro do Círculo 
Portuense de Ópera (2011 a 2017) e maestro principal da Orquestra 
Chambre de Carouge, na Suíça (2008 a 2011). Nos últimos anos, tem 
sido convidado para trabalhar com as principais orquestras portu‑
guesas. Participou em várias produções de ópera, destacando‑se 
Don Giovanni e Così fan tutte de Mozart, Luisa Miller de Verdi, Lo 
Speziale de Haydn e La Donna di Genio Volubile de Marcos Portugal. 

Outra parte importante do seu trabalho é dedicado a orques‑
tras de jovens, um pouco por todo o país. Actuou nos mais desta‑
cados festivais de música portugueses, incluindo Dias da Música, 
Festival de Sintra, Festival PJM, Festival Cantabile, entre outros. 

Em 2018 foi agraciado com a Medalha de Mérito Cultural pela 
cidade de V. N. Famalicão.

Marcelo Marques saxofone soprano e barítono 

Marcelo Marques frequentou masterclasses/cursos de aperfeiçoa‑
mento instrumental com músicos conceituados como Fernando 
Ramos, João Figueiredo, Henk van Twillert, James Houlik, Gerard 
Mcchrystal, Mario Marzi, Claude Delangle, Jerôme Laran, Otis 
Murphy, José Massarrão, Ties Mellema, Gary Smullyan, Roberto 
Benítez, Francisco Ferreira, Pablo Coelho, Quarteto de Saxofones de 
Amesterdão, Quarteto de Saxofones Habanera (França), Quarteto 
de Saxofones Morphing (França), Arno Bornkamp e Antonio Belijar.

Em orquestra foi dirigido por prestigiados maestros como Jan 
Cober, Pedro Neves, José Pascual Vilaplana, Eugene Corporon, 
António Saiote, Douglas Bostock, Rafa Albors, Francisco Ferreira, 
Alex Schillings, José Eduardo Gomes, entre outros. Apresentou ‑se 
em concertos a solo e de música de câmara em Espanha, França, 
Itália, Holanda, Antilhas Holandesas e China – estas últimas em 
digressão com a BSP. Tocou a solo com a Banda Sinfónica Portu‑
guesa, a Orquestra Sinfónica de Jovens da AMCC, a Banda Mili‑
tar do Porto e a Banda Sinfónica da PSP. É membro fundador do 
Quarteto de Saxofones Quartones. Actualmente é chefe de naipe 
(saxofones) da Banda Sinfónica Portuguesa e docente de saxofone, 
música de câmara e classes de conjunto (orquestra de sopros e 
percussão) na Academia de Música de Costa Cabral.

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 expan‑
são do seu projecto. Em Abril de 2010, lançou o álbum A Portu
guesa com obras exclusivamente de compositores portugueses, 
num concerto realizado no auditório da Faculdade de Engenha‑
ria do Porto. Tem vindo a gravar regularmente outros trabalhos, 
nomeadamente Traveler (2011), Hamlet (2012), Oásis (2013), Grand 
Concerto pour Orchestre d’Harmonie (2014), Sinfónico com Quinta 
do Bill (2015), Trilogia Romana (2015), Porto (2016) e The Ghost 
Ship (2017).

A partir de 2007, a BSP é convidada pela Fundação Casa 
da Música a apresentar ‑se regularmente na Sala Guilhermina 
Suggia, onde tem vindo a interpretar regularmente um conjunto 
de obras originais de compositores portugueses e estrangei‑
ros, sendo responsável pela execução de mais de 30 obras em 
primeira audição. Possibilitou, na maior parte dos seus concertos, 
a apresentação de talentosos 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 e Horácio 
Ferreira, entre outros. Algumas apresentações contaram ainda 
com a participação de vários coros do Grande Porto e com grupos 
como Vozes da Rádio, Quinta do Bill, Quarteto 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 20 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, 
Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana (Maestro Principal Convi‑
dado da BSP), Alex Schillings, Rafa Agulló Albors, Henrie Adams 
e Eugene Corporon dirigiram a BSP com enorme sucesso, tendo 
considerado este projecto extraordinário e de uma riqueza cultu‑
ral 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 maestros portugueses como Pedro Neves, Fernando Marinho, 
Alberto Roque, Avelino Ramos, José Eduardo Gomes, Hélder Tava‑
res e João Paulo Fernandes. 

Realizou concertos nos principais teatros de norte a sul do país, 
bem como em igrejas e no Santuário de Fátima. Em Espanha tocou 
no Teatro Monumental de Madrid (RTVE) e nas cidades de Ponte‑
vedra, Corunha, Ávila, Llíria e Lleganés, e participou nos Certames 
Internacionais de Boqueixón e Vila de Cruces. 

Obteve o 1º Prémio no II Concurso Internacional de Bandas 
de La Sénia na Catalunha (Espanha, 2008), na 1ª secção, e igual‑
mente o 1º Prémio na categoria superior (Concert Division) do 60º 



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Flautas
Tiago Silva
Daniela Anjo
David Leão (piccolo)

Oboés
Telma Mota
Francisco Santos
Ana Maia (corne inglês)

Fagotes
Pedro Rodrigues
Décio Escórcio

Clarinetes
Horácio Ferreira
Sara Costa
Nuno Sousa
Mário Apolinário
Luísa Marques
Rui Lopes
Alcina Azevedo
Francisca Tomás
André Silva
Pedro Ramos
Hélder Tavares
Bruno Gonçalves
Diana Sampaio (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)
Daniel Amaro (cl. contrabaixo)

Saxofones
— Alto 
José Pedro Gonçalinho 
Rita Pereira 
— Tenor
Jorge Sousa 
Isabel Anjo 
— Barítono
Lúcio Monteiro 

Trompas
Nelson Silva
Pedro Fernandes
Hélder Vales
Hugo Sousa
Nuno Silva

Trompetes/Fliscornes/
Cornetins
Telmo Barbosa
Carlos Martinho
Sérgio Pereira
João Sousa
Tiago Peixoto
Guilherme Silva

Trombones
Tiago Nunes
Fábio Moreira
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Jorge Fernandes
Fábio Rodrigues

Percussão
Jorge Lima (tímpanos)
Luís Santiago
Pedro Góis
Daniel Araújo
Paulo Mota
Ricardo Frade

Piano
Ana Raquel Cunha

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

aniversário 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. Participou 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 Ensem‑
bles em Utrecht (Holanda), na qualidade de orquestra de referên‑
cia do panorama internacional. Em Novembro deste ano realiza 
uma digressão às Canárias. 

A Banda Sinfónica Portuguesa é uma Associação Cultural sem 
fins lucrativos, apoiada pela Direcção ‑Geral das Artes. A direcção 
artística está a cargo do maestro Francisco Ferreira.


