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Alfred Reed
Suite nº 4 para banda, City of Music [1993; c.12min.]

1. Intrada
2. Aria
3. March

Percy Grainger
Colonial Song [1911; c.6min.]

Toshiro Mayuzumi
Concerto para percussão e orquestra de sopros 
[1965; c.7min.]

Tetsunosuke Kushida
Ikaruga [1997; c.12min.]

1. Mahoroba
2. Yumedono
3. Satobito no Odori
4. Ikaruga

Václav Nelhýbel
Sinfonia Resurrectionis [1980; c.22min.]

Alfred Reed (1921 ‑2005) nasceu em Nova Iorque e foi mú‑
sico na Banda da Força Aérea dos EUA durante a II Guerra 
Mundial. Estudou na Juilliard School e foi depois compo‑
sitor e arranjador em grandes cadeias televisivas. Foi edi‑
tor da Hansen Publications e professor na Universidade de 
Miami, até 1993. Escreveu mais de 200 peças para várias 
formações, desde banda e conjunto de sopros a orquestra, 
coro e música de câmara. Teve ainda uma carreira inten‑
sa como maestro convidado de agrupamentos de todo o 
mundo. A suite de três andamentos City of Music, uma en‑
comenda da cidade japonesa de Takasaki, é uma obra de‑
safiante destinada a bandas de elevado nível técnico.

Percy Grainger (1882 ‑1961) nasceu na Austrália, estudou 
no Conservatório de Frankfurt, na Alemanha, e viveu de‑
pois em Londres até estalar a I Guerra Mundial. Aí tra‑
vou conhecimento com o compositor norueguês Edvard 
Grieg, e foi com a sua influência que se começou a inte‑
ressar pela recolha de canções populares rurais em Ingla‑
terra. As suas gravações em cilindro de cera são dos regis‑
tos mais importantes da etnomusicologia. Teve sucesso 
como pianista e compositor, mas o seu carácter excêntri‑
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co levava ‑o também a descartar esse sucesso e a voltar‑
‑se com mais interesse para experimentalismos vanguar‑
distas. Foi ainda em Londres, antes de se mudar para os 
EUA, que escreveu Colonial Song (inicialmente para pia‑
no), procurando traduzir um ambiente rural australiano 
mas recorrendo apenas a melodias originais. Com um li‑
rismo arrebatador, tem ‑se tornado uma peça favorita do 
repertório moderno das bandas.

Toshiro Mayuzumi (1929 ‑1997) foi um compositor japonês 
que se destacou pela combinação das técnicas vanguardis‑
tas da música ocidental com a música tradicional japonesa. 
Com influências tão variadas como o jazz, a música baline‑
sa, ou o gagaku tradicional, assinou as primeiras obras de 
música concreta e electrónica no Japão. A partir dos anos 
50, no entanto, a identidade sonora tradicional do seu país 
tornou ‑se a sua principal fonte de inspiração. Na obra em 
programa, marcada por explosões de energia arrebatadora, 
a secção de percussão assume o protagonismo, dividido en‑
tre todos os instrumentos que a compõem. 

Tetsunosuke Kushida (1935) é um compositor e profes‑
sor japonês, com uma história familiar ligada à música, 
especialmente à tradicional. Membro do grupo de com‑
positores “Tsu ‑ku ‑ru”, as suas obras inspiram ‑se frequen‑
temente na história do Japão. Em 1995 recebeu o prémio 
da Academia de Música de Sopros do Japão. A suite Ikaru-
ga, fortemente marcada pelas sonoridades tradicionais, 
toma o nome de uma pequena cidade ancestral do sul 
do Japão, onde se encontram os templos budistas Hōryū‑
‑ji e Hokki ‑ji, construídos no século VII. Com um carác‑
ter de grandiosidade que remete para rituais milenares, 
a peça faz uso de harmonias e melodias modais, especial‑
mente o modo dórico.

Václav Nelhýbel (1919 ‑1996) foi um compositor checo 
que fez os seus estudos em Praga e Friburgo (Suíça). Foi 
maestro da Rádio de Praga e da Rádio Suíça. Dirigiu or‑
questras como a Salzburg Mozarteum, Orchestre de la 
Suisse Romande, Filarmónica de Munique ou Sinfóni‑
ca da Baviera. Foi Director Musical da Radio Free Euro‑
pe, sedeada em Munique, até em 1957 se mudar para os 
EUA. Aí trabalhou como maestro, professor universitá‑
rio e compositor, conquistando vários prémios. Escreveu 
mais de 400 obras em inúmeros formatos, incluindo bai‑
lados, óperas e uma sinfonia. Grande parte da sua produ‑



ção é dedicada a formações de sopros e bandas. Com um 
grande efectivo instrumental, a Sinfonia Resurrectionis 
foi escrita em 1980 para a U.S. Air Force Band, uma das 
mais notáveis bandas militares americanas. Com amplo 
espaço destinados a solos das madeiras, a obra faz uso 
de clusters harmónicos, politonalidade e assume lingua‑
gens ora dissonantes ora tonais.

Douglas Bostock direcção musical 

O maestro britânico Douglas Bostock é Director Musical 
da Filarmónica de Argóvia na Suíça. Foi Director Musi‑
cal e Maestro Titular da Orquestra Sinfónica de Carlsbad, 
na República Checa (1991 ‑1998), e ainda Maestro Convi‑
dado Principal da Filarmónica de Câmara Checa (1992‑
‑2009) e da Sinfónica de Munique (1999 ‑2006). Entre 
2000 e 2006 foi Maestro Titular da aclamada Orquestra 
de Sopros Kosei de Tóquio, ocupando depois o cargo de 
Maestro Convidado Principal até 2010. É Director Musi‑
cal do Festival de Ópera de Hallwyl na Suíça, desde 2003.

Apresenta ‑se regularmente com grandes orquestras na 
Europa, EUA, Canadá e México, e em importantes festi‑
vais e salas de todo o mundo. Como convidado, dirigiu or‑
questras britânicas como as da BBC, as Filarmónicas de 
Londres, Liverpool e Nacional Escocesa e Royal Philhar‑
monic. Noutros países europeus dirigiu, entre outras, a 
Sinfónica de Praga, Sinfónica da Rádio Checa, Orquestra 
Estatal de Brno, Staatsphilharmonie Halle, Orquestra de 
Câmara de Estugarda, Filarmónica do Norte da Alema‑
nha, Erfurter Philharmonie, Jenaer Philharmonie e Sin‑
fónicas de Odense, Ålborg, Århus e South Jutland. Tra‑
balha também com orquestras de estudantes em vários 
países. É Professor Convidado nas faculdades de direc‑
ção e de ópera da Universidade das Artes de Tóquio, e 
Professor Visitante na Escola Superior de Música Sen‑
zoku Gakuen, no Japão. As masterclasses de direcção que 
orienta em vários países são muito populares.

Douglas Bostock gravou mais de 80 CDs, reflectindo o 
seu domínio de música em todos os estilos e incluindo 
muitas obras menos conhecidas ou nunca antes gravadas. 
Os ciclos com a integral da música orquestral de Carl Niel‑
sen, as sinfonias de Robert Schumann e The British Sym-
phonic Collection conquistaram a aclamação internacional.

banda sinfónica portuguesa

Sedeada no Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa foi cria‑
da em 2004. Estreou ‑se em 2005 no grande auditório do 
Teatro Rivoli do Porto, onde também gravou o seu pri‑
meiro CD. Recebeu entretanto um apoio por parte da 
Culturporto e mais tarde da PortoLazer. Em 2010, lançou 
o seu álbum A Portuguesa com obras exclusivamente de 
compositores portugueses, tendo ainda gravado os CDs 
Traveler e Hamlet para as editoras holandesas Mirasound 
e Molenaar, respectivamente.

A partir de 2007, a BSP é convidada a apresentar  ‑se regu‑
larmente na Casa da Música. Tem colaborado com talento‑
sos solistas nacionais e internacionais e com vários coros. 

Maestros internacionalmente reputados como Jan Cober, 
Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana, Alex Schillings e 
Eugene Corporon dirigiram a BSP com enorme sucesso, 
tecendo ‑lhe largos elogios. Realizou concertos de norte a 
sul do país e em Madrid, Pontevedra e Corunha. Partici‑
pou nos Certames Internacionais de Boqueixón e Vila de 
Cruces (Espanha).

Organiza Cursos de Direcção de Orquestra bem como 
masterclasses de instrumento com professores de reco‑
nhecido mérito artístico.

A BSP obteve, em 2008, o 1º prémio no II Concurso In‑
ternacional de Bandas de La Sénia na Catalunha, na 1ª 
secção, e igualmente o 1º prémio na categoria superior 
(Concert Division) do World Music Contest em Kerkra‑
de (Holanda), em 2011, com a mais alta classificação al‑
guma vez atribuída nas 60 edições daquele que é consi‑
derado o “campeonato do mundo de bandas”. Em Março 
de 2014 realizou a sua primeira tournée intercontinental 
pela China, com cinco concertos nas cidades de Hang‑
zhou, Jiangyin, Shaoxing, Ningbo e Jiaxing.

A BSP é uma associação cultural sem fins lucrativos, 
apoiada pela Academia de Música de Costa Cabral e Con‑
servatório de Música do Porto, sendo financiada pela 
Direcção ‑Geral das Artes. A direcção artística está a cargo 
do Maestro Francisco Ferreira.
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Flautas
Herlander Sousa 

flauta alto
Daniela Anjo
Fernando Marinho 

piccolo 
David Leão piccolo

Oboés
Paulo Areias 
Sofia Brito
Fernanda Amorim 

corne inglês

Fagotes
Lurdes Carneiro
Gabriel Fonseca
Cristina Fernandes 

contrafagote

Clarinetes
Crispim Luz
Mário Apolinário
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
João Ramos
Luísa Marques
Rui Lopes
Alcina Azevedo
André Silva
Pedro Ramos
Vítor Fernandes
Hélder Tavares
Filipe Pereira requinta
Edgar Silva cl. alto
Hugo Folgar cl. baixo
Ricardo Alves 

cl. contrabaixo

Saxofone soprano
Gilberto Bernardes

Saxofones alto
Hugo Marinheiro
Jorge Sousa

Saxofones tenor
Isabel Anjo 
Agústin Castro

Saxofones barítono
Marcelo Marques

Trompas
Nélson Silva
Hugo Sousa
Luís Duarte
Pedro Fernandes
Hélder Vales

Trompetes
Telmo Barbosa
Hélder Fernandes
Tiago Ferreira
Pedro Faria

fliscorne e cornetim
Carlos Martinho

fliscorne e cornetim
Guilherme Silva 

Trombones
Ricardo Pereira
Rúben Tomé
Tiago Nunes
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes 

Tubas
Avelino Ramos 
Jorge Viana 
Jorge Fernandes

Percussão
Jorge Lima tímpanos
Pedro Góis
Rodrigo Cordeiro
Luís Santiago
Marcelo Aires
Eduardo Cardinho
Carlos Puga 

tímpanos II

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Brenda Hermida

Harpa
Erica Versace


