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John Williams  (arr. Donald Hunsberger) 
Trilogia Star Wars (1977-83; c.18min)

1. Marcha Imperial 
2. Tema da Princesa Leia
3. Batalha na Floresta 
4. Tema de Yoda –
5. Star Wars

Nino Rota  (arr. Steven Verhaert)
Suite sinfónica de La Strada (1954; c.16min)

1. Noite no campo – Chegou Zampanò –
2. Os três músicos e Matto sobre o arame 
3. O Circo 
4. Solidão e pranto de Zampanò

Ennio Morricone  (arr. Peter Schaars) 
Nuovo Cinema Paradiso (1988; c.10min)

1. Novo Cinema Paraíso
2. Adolescência
3. Cinema em chamas
4. Do sex appeal americano ao primeiro Fellini
5. Fuga, busca e regresso
6. Tema de amor

John Williams (transcrição de Stephen Bulla) 
Escapades, para saxofone alto e orquestra* (2002; c.15min)

1. Closing In
2. Reflections
3. Joy Ride

John Williams (arr. Paul Lavender) 
Jurassic Park Soundtrack Highlights (1993; c.11min)

Neste concerto centrado em música para cinema, surge em 
destaque uma figura fundamental de Hollywood, autor de varia-
díssimas bandas sonoras para filmes que se tornaram enormes 
êxitos de bilheteira: o norte-americano John Williams (1932), 
vencedor de mais de uma centena de prémios, entre o quais 
25 Grammy Awards e cinco Academy Awards. Foi nomeado 52 
vezes para este último prémio, o famoso Óscar, um feito apenas 
superado por Walt Disney. 

A série de filmes Star Wars de George Lucas começou em 
1977 e inclui a trilogia original, terminada em 1983, e outras duas 
trilogias (1999-2005 e 2015-2019), além de um filme de anima-
ção, dois spin-offs e uma série televisiva. A multipremiada banda 
sonora de John Williams passa por uma grande variedade de 
estilos, destacando-se especialmente uma relação com o roman-
tismo tardio de Richard Strauss. O arranjo que será hoje inter-
pretado começa com a Marcha Imperial, que é o tema do icónico 
Darth Vader. Outras personagens são evocadas – a Princesa Leia 
e Yoda. Pelo meio, ouve -se a Batalha na Floresta, que, embora se 
trate de música não incluída nos filmes, é um excerto criado por 
Williams a partir de temas do episódio VI da saga (Return of the 
Jedi). A suite termina com o emblemático tema principal do filme, 
sem dúvida uma das partituras mais identificáveis e poderosas da 
história do cinema.

Outra parceria que marca a vida de John Williams é com o não 
menos célebre Steven Spielberg: assinou praticamente todas as 
partituras para os filmes deste realizador desde 1974, incluindo 
Jaws, Schindler’s List, Saving Private Ryan, E. T. e muitos outros. 
Um dos títulos que resultou desta colaboração foi Catch Me If You 
Can (Apanha-me se puderes), em 2002, inspirado numa história 
verídica sobre o jovem Frank Abagnale que, entre os 15 e os 21 
anos de idade, criou uma grande fortuna assumindo diferentes 
identidades – médico, advogado ou piloto. Tornar-se-ia um dos 
maiores impostores da história dos EUA, especialista na falsifica-
ção de cheques. Escapades é uma obra concertante criada por 
Williams a partir da sua música original para este filme. Segundo 
o próprio compositor, pretende “evocar a atmosfera da época [os 
anos 60] compondo uma espécie de memória impressionista do 
jazz, tão popular na altura. O saxofone alto pareceu-me o veículo 
ideal […] Closing In relaciona-se com as investigações bem -humo-
radas apresentadas na história; segue -se Reflections, uma refe-
rência às relações frágeis na família desfeita de Abagnale; Joy 
Ride é a música que acompanha as suas loucuras em viagem pelo 
mundo até ser finalmente apanhado”. 
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A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE

Lançado em 1993, Jurassic Park foi mais um sucesso de bilhe-
teira realizado por Steven Spielberg com música de John Williams, 
vencedor de 20 prémios, incluindo três Óscares. Williams tentou 
criar momentos de “espanto e fascínio” para se relacionarem com 
as emoções avassaladoras que as pessoas iriam sentir ao ver 
os dinossauros de perto. Paul Lavander procura trazer para um 
arranjo de poucos minutos os principais temas da partitura original, 
mantendo a aura de drama, emoção e imaginação que a guiaram. 

A relação do italiano Nino Rota (1911-1979) com Federico Fellini foi 
produtiva e longa: começou em 1952 e durou até ao ano da morte 
do compositor. Fellini considerava-o o seu colaborador mais 
precioso, com quem tinha um entendimento perfeito, e todos os 
seus filmes nesse período de 1952-79 tiveram a banda sonora 
assinada por Rota. La Strada (1954) é um retrato das misérias 
de uma dupla de saltimbancos. Gelsomina é uma figura ingénua, 
que é vendida pela mãe esfomeada a Zampanò, um homem rude 
que ganha a vida apresentando o seu número em que rebenta 
uma corrente de metal simplesmente com a força dos pulmões. 
Gelsomina transforma-se na sua assistente e aprende a tocar 
tambor e trompete – a melodia do trompete torna-se o motivo 
principal da banda sonora, entoada em momentos de melanco-
lia pela jovem. O casal cruza-se com o acrobata Matto, que tem 
especial prazer em provocar Zampanò e se afeiçoa a Gelsomina. 
Num desentendimento, Zampanò agride Matto e este acaba por 
morrer. Gelsomina assiste a tudo e fica intensamente perturbada, 
perdendo o vínculo com a realidade. É aqui que se assiste a uma 
transformação no comportamento do seu bruto companheiro 
que, acometido pelo remorso e impotente perante a loucura de 
Gelsomina, a abandona enquanto esta dorme à beira da estrada. 
Anos mais tarde, ouve alguém cantar a melodia do trompete 
e procura saber o que é feito de Gelsomina, mas é dominado 
pela tristeza e solidão ao tomar conhecimento da sua morte. A 
suite sinfónica para banda de Steven Verhaert inclui na partitura 
quatro momentos marcantes deste clássico do cinema italiano, 
premiado com o Óscar para melhor filme estrangeiro e o Leão de 
Prata do Festival de Veneza.

Ennio Morricone (Itália, 1928) é especialmente conhecido pela 
colaboração com Sergio Leone, tendo criado as bandas sonoras 
de alguns dos western spaghetti mais célebres da história do 
cinema. É detentor de vários prémios e, em 2007, recebeu um 
Óscar Honorário “pelas suas magníficas e multifacetadas contri-
buições musicais para o cinema“. Mais recentemente recebeu 
o Globo de Ouro e o Óscar pela Banda Sonora de The Hateful 
Eight (Quentin Tarantino, 2016). A música que vamos ouvir é do 
Nuovo Cinema Paradiso, filme de 1988 realizado por Giuseppe 
Tornatore. Conta a enternecedora história de Salvatore Di Vita, 
cineasta que regressa à sua terra natal com a notícia da morte de 
um velho amigo, Alfredo, o projeccionista no Cinema Paradiso que 
lhe abriu o mundo da Sétima Arte. O arranjo para banda de Peter 
Schaars traz às estantes uma selecção dos momentos principais 
do filme e da sua banda sonora. 

FERNANDO PIRES DE LIMA E LILIANA MARINHO 



Andrea Loss direcção musical

Andrea Loss nasceu em Rovereto (Itália, 1977) e iniciou os estudos 
de clarinete muito novo, com Massimo Zenatti e Paolo Beltramini. 
Em 1999 diplomou -se em clarinete no Conservatório J. Tomadini, 
em Udine. Frequentou várias masterclasses dentro e fora de 
Itália: clarinete e saxofone com Alessandro Carbone e Gianni 
Basso; direcção de banda e orquestra com Jan Cober, Maurizio 
Dini Ciacci, Hardy Mertens, Felix Hauswirth e Ronald Johnson; 
instrumentação para banda com Carlo Pirola, Franco Cesarini 
e Roberto Di Marino; harmonia com Armando Franceschini; e 
composição com Massimo Priori.

Dirigiu a Banda do Liceo Antonio Rosmini, com a qual ganhou 
o 1.º Prémio no concurso de bandas “Flicorno d’Oro Junior” (Itália, 
2001) e participou no Concurso Internacional de Bandas de 
Música de Valência (como formação convidada), num concerto 
que contou com o trombonista Jacques Mauger.

Em 1999 começa a dirigir a Banda Sociale di Cavedine, 
formação com um calendário de concertos muito preenchido e 
que tocou com solistas convidados como Steven Mead (eufónio). 
No mesmo ano tornou-se director da Banda Sociale di Ala. Foi 
maestro do Corpo Musicale di Gardolo (Trento), tendo recebido 
o 1.º Prémio na Segunda Categoria do Concurso Internacional de 
Bandas “Flicorno d’Oro”, em 2003. Em 2002 concluiu o Curso 
de Direcção no Istituto Superiore Europeo Bandistico (Trento), 
dirigindo a European Union Youth Wind Orchestra no exame final. 
Teve a oportunidade de dirigir a Banda da Rádio de Leipzig, num 
concerto no Castelo de Colditz, no âmbito do Curso Internacional 
de Verão “Bläser Academie Sachsen”, em 2003. 

Foi professor de clarinete na Civica Scuola Musicale di Arco 
desde 1998 e, em 2000, tornou -se Director da Escola. Tem dirigido 
inúmeras orquestras em Itália, no resto da Europa e nos Estados 
Unidos da América. É o Maestro Titular da Orquestra de Sopros 
Rosmini (Rovereto), da Orquestra de Sopros da Província de 
Vicenza, da Banda Cittadina di Peschiera del Garda e do Corpo 
Bandistico di Lizzana. É professor e director artístico do ISEB – 
Istituto Superiore Europeo Bandistico de Trento.

José Soares saxofone 

José Soares iniciou os estudos musicais na Sociedade 
Filarmónica Santanense, no concelho da Figueira da Foz. Em 2001 
ingressou no Conservatório de Música David de Sousa (Figueira 
da Foz), na classe de José Firme; em 2007 entrou na Escola 
Profissional de Música de Espinho (EPME) sob a supervisão de 
Francisco Ferreira, Gilberto Bernardes e Fernando Ramos.

Prosseguiu os estudos na Escola Superior de Música e Artes 
do Espectáculo (ESMAE), na área de saxofone jazz na classe de 
Mário Santos, tendo também a oportunidade de trabalhar com 
Nuno Ferreira, José Pedro Coelho, Abe Rábade, Michael Lauren, 
Paulo Perfeito, entre outros. Ao longo do seu percurso musical 
frequentou masterclasses e workshops com diferentes artistas, 
destacando -se Dick Oatts, Chris Cheek, Mark Turner, Chris 
Lightcap, Kendrick Scott, Phil Markowitz, Tony Malaby, Aaron 
Parks, Danilo Perez e Ralph Alessi, entre outros.

É líder de um quarteto em Portugal com Mané Fernandes, 
Francisco Brito e Marcos Cavaleiro. Os seus outros projectos em 
Amesterdão contam com a participação de Fuensanta Mendez 
(México) e Alistair Payne (Escócia) em trio; Harmen Fraanje  em 
duo; Joris Roelofs, Jort Terwijn, Giacomo Camiletti e Youngwoo 
Lee em Quinteto. É co -líder do trio Soares|Hong|Mueller.

Além dos seus projectos, é membro de várias formações em 
Portugal e no estrangeiro, em diversos estilos musicais, com as 
quais tem registado o seu trabalho: Ensemble Super Moderne, 
Guy Salamon Group, Youngwoo Lee Quartet, Pedro Melo Alves’ 
Omniae Ensemble, João Mortágua’ AXES, Mané Fernandes’ The 
Mantra of the pHat Lotus, Liquid Identities, Adrian Moncada Sextet, 
Jeffery Davis Quinteto (For Mad People Only), João Grilo’ HVIT, 
Eduardo Cardinho Quinteto (Black Hole), Old Mountain, entre 
outros. Entre as colaborações especiais de Soares destaca -se: 
vencedor do melhor disco de Jazz Português (Jazz Logical, 2015) 
com Ensemble Super Moderne; melhor disco de Jazz Português 
(Jazz.pt, 2017) com Pedro Melo Alves’ Omniae Ensemble; melhor 
disco nacional com João Mortágua’ AXES (JazzLogical, 2017); 
vencedor do Keep an Eye Records (2018) com Guy Salamon 
Group (Amesterdão); finalista do Keep na Eye Foundation com 
Liquid Identities (Amesterdão, 2019). 

Em Dezembro de 2019, apresentou -se em nome próprio 
(a convite da Associação Porta -Jazz do Porto) ao lado de Harmen 
Fraanje e Joris Roelofs, duas figuras de renome internacional. Foi 
solista convidado da Orquestra Jazz de Matosinhos, da Orquestra 
de Jazz de Espinho e Hermeto Pascoal, da Orquestra Clássica de 
Espinho e da Orquestra de Jazz do Concertgebouw.



Banda Sinfónica Portuguesa 

Com sede na cidade do Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve 
o seu concerto de apresentação no dia 1 Janeiro de 2005 no Rivoli 
– Teatro Municipal do Porto, onde gravou o seu primeiro CD, tendo 
entretanto recebido um importante apoio da Culturporto e mais 
tarde da PortoLazer. Lançou os álbuns A Portuguesa (2010), Trave-
ler (2011), Hamlet (2012), Oásis (2013), Grand Concerto pour Orches-
tre 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 Casa da Música a 
apresentar-se regularmente na Sala Suggia, sendo responsável 
pela execução em primeira audição de mais de 40 obras e possi-
bilitando a apresentação de talentosos solistas nacionais e inter-
nacionais, vários coros do Grande Porto e grupos como Vozes da 
Rádio, Quinta do Bill, Quarteto Vintage, European Tuba Trio, etc.

A BSP promove masterclasses de instrumento com professo-
res de reconhecido mérito artístico, bem como Cursos de Direc-
ção de Banda (contando já 21 edições) orientados pelos maestros 
Marcel van Bree, 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, Dario Soutelo, Henrie 
Adams e Eugene Corporon dirigiram a BSP com enorme sucesso. 
Foi dirigida também por maestros portugueses como Pedro Neves, 
Fernando Marinho, Alberto Roque, Avelino Ramos, José Eduardo 
Gomes, Hélder Tavares, André Granjo e João Paulo Fernandes. 
Realizou concertos nas principais salas de espectáculos do país, 
em Igrejas, no Santuário de Fátima e em Espanha .

A BSP tem vindo a receber as melhores críticas do público e de 
prestigiados músicos nacionais e estrangeiros. Em 2008, obteve o 
1.º prémio no II Concurso Internacional de Bandas de La Sénia na 
Catalunha (Espanha), na 1.ª secção, e igualmente o 1.º prémio na 
categoria superior (Concert Division) do 60.º aniversário do World 
Music Contest em Kerkrade (Holanda, 2011), com a mais alta classi-
ficação 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 5 
concertos em diferentes cidades. Enquanto orquestra de referên-
cia no panorama internacional, participou em 2017 no 18.º Festival 
do World Music Contest em Kerkrade e na 17.ª Conferência Mundial 
da World Association for Symphonic Bands and Ensembles em 
Utrecht. Em Novembro de 2019 realizou 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.

Flautas
Herlander Sousa
Carolina Lima
David Leão (piccolo)

Oboés
Paulo Areias
Pedro Moreira
Beatriz Barros (corne inglês)

Fagotes
Beatriz Rios
Cláudia Prata

Clarinetes
Crispim Luz
Horácio Ferreira
Pedro Ramos
Luísa Marques
João Ramos
Tiago Bento
Ana Rita Petiz
Daniel Monteiro
André Silva
Bruno Silva
Rui Lopes
Alcina Azevedo
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (baixo)

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

Trompas
Nelson Silva
Pedro Pereira Fernandes
Hélder Vales
Hugo Sousa
Nuno Silva

Trompetes
Tiago Peixoto
João Sousa
Rafael Ribeiro
Guilherme Silva
André Santos
Emanuel Machado

Trombones
Tiago Nunes
Joaquim Oliveira
Fábio Moreira
Miguel Barros (baixo)

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Jorge Fernandes
Gabriel Lopes
Aoi Koya

Percussão
Fábio Dias (tímpanos)
Luís Santiago
Daniel Araújo
Paulo Mota
Tiago Sousa
Francisco Fernandes
Nelson Ferreira

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano/Sintetizador
Ana Raquel Cunha

Harpa
Ana Aroso


