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Jukka Harju
Fanfare Emma (2006; c.3min) 

Kerry Turner
Três andamentos para quarteto de trompas (2002-03; c.12min)

1. Allegro
2. Lento
3. Allegro moderato 

Eurico Carrapatoso 
Voo aos Ventos, para trompa solista e quarteto de trompas 
(2012; c.7min)

1. Vivo — Lento — Vivo
2. Embalo
3. Vol-au-vent (de Clairvaux)

Kerry Turner
Cabash of Tetouan, poema sinfónico para 5 trompas 
(1988; c.8min) 

Vítor de Faria
Zeca (2014; c.7min)

Jukka Harju (Kokkola, 1975) estudou trompa na Academia Sibelius 
sob a orientação de Kalervo Kulmala, completando os estudos em 
Viena com Roland Berger. Participou em diversos concursos, desta-
cando-se o 1.º Prémio na International Lieksa Horn Competition 
(2005). Integrou diversas formações de jovens, entre as quais a 
Gustav Mahler Jugendorchester e a Orquestra de Jovens da União 
Europeia. Trabalhou na Orquestra Filarmónica de Tampere, entre 
2003 e 2006, e actualmente integra a Filarmónica de Helsínquia. 
É também trompa solo da Orquestra do Festival de Helsínquia. 
Trabalha como realizador e editor, tendo estudado na Escola de 
Artes e Media de Tampere. Compositor talentoso, apresentou a sua 
obra no Concurso Internacional de Trompa em Genebra (2004).

Fanfare Emma é uma encomenda do Museu de Arte Moderna 
de Espoo (Finlândia) e foi composta para a sua cerimónia de aber-
tura, em 2006. 

Kerry Turner (Texas, 1960) compõe desde os 10 anos de idade. 
Aos 11 ganhou o Concurso de Composição da San Antonio Music 
Society e seis anos mais tarde conquistou o 1.º Prémio do concurso 
de composição da Baylor University, o que lhe deu direito a uma 
bolsa para lá estudar. Em vez disso, decidiu concentrar-se no 
estudo da trompa, mudando para a Manhattan School of Music 
em Nova Iorque, em 1980. Depois de se diplomar, recebeu uma 
bolsa Fulbright para estudar com o renomado trompista Hermann 
Baumann, que ensinava na Escola Superior de Artes do Espec-
táculo de Estugarda. Voltou à composição quando ingressou no 
American Horn Quartet, em 1985. O seu Quarteto n.º 1 para trompas 
ganhou o 1.º Prémio no concurso da International Horn Society, a 
que se seguiram encomendas de várias instituições.

Kerry Turner tem sido convidado para dar aulas de composi-
ção em instituições prestigiadas como a Academia Real de Oslo, 
a Academia de Belas Artes de Hong Kong, a Casa da Música 
Nero em Osaka, a Universidade Estatal da Virgínia Ocidental e a 
Escola Superior de Música de Winterthur (Suíça). A sua música 
contém elementos do folclore britânico, uma influência mexicana 
combinada com o seu estilo americano ocidental e sons exóticos 
do Norte de África e das Arábias.

Os Três andamentos para quatro trompas foram compostos a 
pedido de numerosos entusiastas do instrumento e são uma prepa-
ração para os Quartetos 1 a 4, bem como para Casbah of Tetouan 
e Fanfare for Barcs. Mais acessíveis do que os referidos quarte-
tos, têm uma linguagem harmónica em linha com o Quarteto n.º 1. 
Foram compostos em Mechelen (Bélgica), Lucca (Itália), Luxem-
burgo e Amesterdão, entre Maio de 2002 e Setembro de 2003.

Casbah of Tetouan foi concebido durante uma visita de Kerry 
Turner a Marrocos, no Verão de 1988. “Ao atravessarmos o Estreito 
de Gibraltar e quando pela primeira vez pus os olhos na costa 
norte-africana, eu sabia que nos esperava uma aventura! A cidade 
de Tetouan era o nosso destino; (…) a paisagem exótica juntava-se 
aos sons e aos cheiros extravagantes da movimentada cidade 
antiga, assaltando os nossos sentidos. Depois de alguns passos, 
vimo-nos completamente imersos nas intermináveis e estreitas 
vielas da Casbá. Era um labirinto de túneis e corredores, alinhados 
com vendedores e lojas minúsculas. (…) Algures na zona dos couros 
tratados com urina as coisas começaram a andar à roda perante 
os meus olhos. Depois de informar o guia de que estava maldis-
posto, um rapaz foi chamado para me conduzir a um lugar calmo. 
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Ele conhecia todas as passagens secretas e todos os atalhos do 
Casbá. Levou-me por ruelas e túneis ainda mais estreitos, por entre 
acampamentos de nómadas, e até atravessámos uma cozinha! 
Entrámos pela porta traseira de uma mesquita e saímos pela late-
ral. Finalmente, entrámos numa casa grande, escura e fresca que 
parecia ser uma espécie de palácio. (…) Perdi os sentidos e acordei 
completamente desorientado. A primeira coisa que vi foram seis 
homens idosos (…) discutindo em árabe que problema poderia 
haver comigo. Ouvia-se música exótica e aromas de comida assal-
tavam-me os sentidos. Observando com mais cuidado, descobri 
que estava num restaurante da moda, a ser entretido por uma 
bailarina que fazia a dança do ventre. De algum modo a minha 
mulher e o meu irmão encontraram-me, e terminámos por aí a 
nossa visita a Tetouan. Ainda me sentia atordoado e algo drogado 
pelo chá ‘terapêutico’; as minhas impressões da cidade eram um 
tanto ou quanto alucinogénicas.” 

Eurico Carrapatoso é um compositor português nascido em 
1962, em Mirandela (Trás-os-Montes). Licenciou-se em História 
pela Universidade do Porto, em 1985, e foi Professor Assistente 
de História Social e Económica na Universidade Portucalense. 
Começou os estudos musicais em 1985, com José Luís Borges 
Coelho. Em 1987, fez o exame de fuga sob a supervisão de Fernando 
Lapa e Cândido Lima no Conservatório de Música do Porto. Em 
1988, começou os estudos de composição na Escola Superior 
de Música de Lisboa, com Constança Capdeville, concluindo-os 
com Jorge Peixinho, entre 1991 e 93, no Conservatório Nacional 
de Música. Ensinou composição na Academia de Amadores de 
Música, na Academia Nacional Superior de Orquestra e na Escola 
Superior de Música de Lisboa. Desde 1989, ensina Análise e Técni-
cas de Composição no Conservatório Nacional. Tem recebido 
encomendas de numerosas instituições portuguesas e estran-
geiras e prémios variados de composição. Foi condecorado com 
a Comenda da Ordem do Infante D. Henrique, em 2004, pelo 
Presidente da República Portuguesa.

Voo aos Ventos é uma obra para trompa solo e quarteto de 
trompas, escrita em 2012 em resposta a uma encomenda do 
Festival Internacional de Música de Espinho e das Trompas Lusas, 
quarteto que a estreou juntamente com Radovan Vlatkovic.

Vítor de Faria nasceu em Guimarães em 1978. Estudou trombone 
na Escola Profissional e Artística do Vale do Ave e na Escola Supe-
rior de Música e das Artes do Espectáculo do Porto. Tem uma 
vasta experiência enquanto pedagogo e colabora, como músico 
convidado, com várias orquestras nacionais e da Galiza. É solista 
da Orquestra Sinfónica Portuguesa e professor na Universidade do 
Minho e no Instituto Piaget de Almada. Paralelamente à sua intensa 
carreira como instrumentista tem-se dedicado à composição e 
aos arranjos para as mais variadas formações. 

Zeca é uma obra de tributo a José Afonso, um dos cantores/
poetas mais emblemáticos da cultura e da história portuguesa. 
Dedicada ao quarteto Trompas Lusas, foi estreada em 2014 em 
Lieksa, Finlândia. A obra procura transmitir a intensidade e o carác-
ter das letras inerentes à música das canções “Adeus ó Serra da 
Lapa”, “Milho Verde”, “Vejam Bem”, “Os Índios de Meia Praia” e “Bailia”.

 Trompas Lusas 

Desde a sua estreia em 2010, o agrupamento Trompas Lusas 
tem-se destacado no panorama da música de câmara em Portugal 
como um dos agrupamentos mais activos e dinâmicos. Apresenta-

-se com regularidade em Portugal e no estrangeiro (Espanha, 
Alemanha, Inglaterra e Finlândia), incluindo festivais nacionais e 
internacionais como: Festival Internacional de Música de Espinho, 
Festival Internacional de Metais Graves de Alcobaça, Trobada 
de Trompistas da Catalunha, Festival Internacional de Metais de 
Alicante, Festival Hércules Brass Celanova, I Congresso Interna-
cional de Trompa em Madrid, 46.º Simpósio da Sociedade Inter-
nacional de Trompas (Londres) e Lieksa Brass Week (Finlândia). 
Para além de concertos em quarteto, partilha frequentemente o 
palco com artistas conceituados como os trompistas Ab Koster, 
Radovan Vlatkovic e Nury Guarnaschelli e o tubista Sérgio Carolino. 
O quarteto tem também orientado masterclasses.

Trompas Lusas aborda um repertório amplo e variado: desde 
a música de caça, a barroca e a clássica, até à música contempo-
rânea e popular. Dá especial atenção à execução de obras com 
trompas naturais. Tem colaborado com compositores no sentido 
de alargar o repertório dedicado à formação, tendo estreado 
obras de Kerry Turner, Eurico Carrapatoso, Sérgio Azevedo, Luís 
Carvalho, Liduino Pitombeira, Jon Hansen, Jorge Prendas, Cláudio 
Moreira e Vítor Faria.

A sua discografia conta com dois CD: Trompas Lusas (2012) e 
The Eternal City (2016). Ambos apresentam obras do repertório 
mais tradicional para a formação, assim como obras em estreia 
mundial, e têm recebido excelentes críticas.

Notas biográficas dos músicos do quarteto disponíveis em 
www.casadamusica.com.

Nuno Vaz trompa (solista convidado)

Solista A e Chefe de Naipe da Orquestra Metropolitana de Lisboa 
(2008-16) e membro do Remix Ensemble Casa da Música desde 
2011, Nuno Vaz estudou na Academia de Música da Sociedade 
Filarmónica Vizelense, na Academia de Música Valentim Moreira 
de Sá em Guimarães (com João Carlos Alves) e na Escola Profis-
sional e Artística do Vale do Ave (com Hélder Vales), onde conclui o 
Curso Profissional de Instrumentista de Sopro. Em 2009, terminou 
a licenciatura em Instrumentista de Orquestra na Academia Nacio-
nal Superior de Orquestra, em Lisboa, com a máxima classificação.

Como artista convidado, tem-se apresentado com várias 
orquestras nacionais e com a Sinfónica MusicAeterna de Perm 
(Rússia) e a Filarmónica de Hamburgo (Alemanha).

Foi membro fundador do quarteto de trompas ART4ORN, do 
Quinteto de Sopros Espelho Musical, do Quinteto de Sopros 1/4 de 
Tom, do Ensemble Português de Trompas e do Art’Ventus Quintet.

Foi vencedor do Prémio Jovens Músicos 2007. Leccionou na 
Universidade de Aveiro, e actualmente na Academia Nacional 
Superior de Orquestra e na Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo. É doutorando em Educação Artística na Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto e Chefe de Naipe Interino 
da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música.


