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1. Lento, arrastando
2. Scherzo: Fortemente agitado
3. Solene e moderado, sem arrastar
4. Tempestuoso

Felix Mendelssohn
HAMBURGO, 3 DE FEVEREIRO DE 1809

LEIPZIG, 4 DE NOVEMBRO DE 1847

Overture für Harmoniemusik

Podemos afirmar que a Overture für Harmoniemusik teve um 
percurso atribulado, sendo inicialmente composta, em 1824, para 
o ensemble de sopros de Bad Doberan, perto de Rostock, uma 
estância balnear no Norte da Alemanha onde o jovem Mendels‑
sohn se encontrava de férias com o seu pai. Entusiasmado, Men‑
delssohn escrevia à sua irmã Fanny dando conta da instrumenta‑
ção que pretendia, para onze sopros, e descrevendo o “exótico” 
corno di basso, instrumento da família da trompa e do serpen‑
tão, que pretendia incluir na partitura. Ambientando, desde logo, 
o seu trabalho no espírito do Romantismo emergente, intitulava 
de “Nocturno” esta Abertura cuja estreia teria tido lugar a 24 de 
Julho de 1824. A obra original ter ‑se ‑ia, contudo, perdido para 
ser reescrita pelo próprio compositor, de memória, dois anos 
depois. Ironicamente, também esta versão se perderia por entre 
as viagens e deambulações do compositor. Apenas em 1838, 
Mendelssohn completava uma nova orquestração da obra, agora 
para 23 instrumentos de sopro e percussão (caixa, triângulo, pra‑
tos de choque, bombo, na tradição das sonoridades das bandas 
militares janízaras, já usadas por compositores como Mozart ou 
Beethoven). Dava ‑lhe agora o título de Ouvertüre für Harmonie-
musik, op. 24. Esta versão seria publicada, já depois da morte do 
compositor, pelo editor Simrock, em 1852, e seria a base das mui‑
tas interpretações desta obra até à recuperação, mais de 150 
anos depois, do autógrafo de 1826, descoberto numa biblioteca 
berlinense.

Compositor fundamental na dicotomia entre progressistas 
românticos e os herdeiros da tradição, responsável pela recu‑
peração de Bach, e pela ideia de construção de “repertório con‑
certístico”, marcante na imposição da Abertura como género 
autónomo, Mendelssohn compôs abundantemente desde muito 
cedo, sendo esta obra de juventude um marco também no 
domínio da escrita para ensembles de sopros (que tiveram um 
impulso relevante no período Romântico, através de uma maior 
utilização orquestral decorrente, em grande medida, do desen‑
volvimento das técnicas e mecanismos desta família de instru‑
mentos, dando ‑lhes acrescidas possibilidades de virtuosismo 
e utilização sinfónica, mas também através do incremento do 
número de bandas, tanto civis como militares).
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Ouvertüre für Harmoniemusik cruza, de certa forma, a aber‑
tura francesa com a forma‑sonata, em que uma lenta introdução 
de grande sentido melódico antecede um Allegro vivace onde os 
temas são apresentados e a que se sucede um desenvolvimento 
assente em técnicas contrapontísticas que sublinham a linha‑
gem clássica do compositor.

Richard Strauss
MUNIQUE, 11 DE JUNHO DE 1864

GARMISCH ‑PARTENKIRCHEN, 8 DE SETEMBRO DE 1949

“Dança dos Sete Véus” da ópera Salomé

Compositor e maestro, Richard Strauss, contemporâneo de 
Mahler, emerge como protagonista na linhagem da música germâ‑
nica após a morte de Richard Wagner e Johann Brahms. Compôs 
ao longo de praticamente toda a sua vida, sendo de destacar os 
poemas sinfónicos de finais do século XIX – de que são exemplos 
Morte e Transfiguração (1889) ou Assim Falou Zaratustra (1896) –, 
e as óperas do início do século XX – de que salientamos, para além 
de Salomé (1905), Elektra (1909) ou O Cavaleiro da Rosa (1911). Os 
paradoxos, ansiedades, perplexidades da vida contemporânea 
(uma vida atravessada por duas guerras mundiais) são espelhados 
em toda a sua obra, de grande eclectismo, que pela conjugação 
de contemporaneidade com elementos da tradição erudita mani‑
festa um pluralismo estético que se revelará precursor para muitos 
compositores do século XX.

Richard Strauss deu por terminada a ópera em um acto 
Salomé a 20 de Junho de 1905, tendo a sua estreia tido lugar a 
9 de Dezembro do mesmo ano, em Dresden, sob a direcção 
de Ernst von Schuch: a “Dança dos Sete Véus” trata ‑se de um 
excerto desta ópera. Uma das suas composições mais famo‑
sas, Salomé foi igualmente uma das mais controversas: o seu 
sucesso foi acompanhado do choque pelo estilo musical arro‑
jado e moderno, sendo considerada por muitos um insulto moral 
pela forte carga sexual e insinuação de desejo incestuoso.

A peça Salomé (1892) de Oscar Wilde serviu de base ao com‑
positor, que assistira à sua apresentação teatral em 1902. Nela, a 
narrativa bíblica assumia contornos mórbidos e profundamente 
erotizados: no contexto da prisão de João Baptista, Salomé pro‑
tagonizava uma sedutora dança para Herodes, Rei da Judeia e 
seu padrasto, em troca da satisfação de um desejo que, para hor‑
ror de Herodes, se viria a revelar o pedido da cabeça do profeta, 
por este a ter desprezado e ter condenado o casamento de Hero‑
dias, sua mãe, com Herodes (na verdade, irmão do seu primeiro 
marido). Na peça de Wilde, Salomé beijava ainda, em jeito de per‑
versão, a boca ensanguentada de João Baptista, já depois de 
decapitado, antes de Herodes ordenar também a execução da 
protagonista, em conclusão trágica da história.

A música da dança de Salomé, a “Dança dos Sete Véus”, 
tem início de forma arrebatadora, remetendo para as cromáti‑
cas melodias ornamentadas que correspondem ao convencio‑
nal imaginário da exótica música do Médio Oriente. Mas o ritmo 
abranda de seguida impondo uma cadência lânguida que, na 

ópera, corresponde ao momento de sedução, em que Salomé 
começaria a despir um a um os seus sete véus. Paulatinamente, 
a dança “oriental” dá lugar a uma inesperada e anacrónica valsa 
(seria o decadentismo de Salomé também metáfora do deca‑
dentismo vienense?) para depois a música se tornar progressi‑
vamente mais frenética e tonalmente desafiadora. As flautas e os 
oboés retomam o tema do seu desejo por João Baptista, inegável 
influência da técnica do leitmotiv wagneriano sobejamente pre‑
sente na obra, antes do abrupto e arrebatador final, com Salomé 
aos pés de Herodes, esperando a sua recompensa.

Gustav Mahler 
KALISTE (BOÉMIA), 7 DE JULHO DE 1860

VIENA, 18 DE MAIO DE 1911

Sinfonia n.º 1 em Ré maior, Titã

O trabalho de Mahler em torno da primeira sinfonia foi árduo: o 
compositor debateu ‑se entre a definição da obra como poema 
sinfónico, sinfonia programática ou sinfonia entendida como 
música absoluta; debateu ‑se entre formalizar a obra em quatro 
ou cinco andamentos; entre dar ou não ao público descrições lite‑
rárias explicativas. Tal como noutros títulos da sua obra, a própria 
génese da sinfonia reflectia toda esta complexidade. Na sua base 
estavam o seu ciclo Lieder Eines fahrenden Gesellen (“Canções 
de um Viandante”, composto na sequência da sua paixão pela 
soprano Johana Richter que havia conhecido em Kassel, em 1884) 
e a música de cena para Der Trompeter von Säkkingen, peça pro‑
duzida por Joseph Victor von Scheffel’s. Contudo, a Sinfonia n.º 1 
está ainda repleta de alusões, citações, colagens, justaposições, 
memórias: sons de pássaros, marchas fúnebres, canções infantis, 
materiais temáticos de outras suas obras e toda a memória do sin‑
fonismo europeu, de Haydn e Beethoven a Bruckner. 

Escrita entre 1884 e 1888, a Sinfonia n.º 1 via a sua estreia a 20 de 
Novembro de 1889, em Budapeste, sob a batuta do próprio Mahler 
provocando no público uma reacção de grande frieza e resistência. 
De seguida, numa dinâmica comum na sua obra, Mahler procedia à 
revisão da partitura entre 1893 e 1896 e acabaria mesmo por acres‑
centar um andamento inspirado em Der Trompeter von Säkkingen 
(1884), do qual acabaria por abdicar ao cabo de três performances. 
Escrevia ainda um programa para a obra que envolvia uma série 
de títulos para cada andamento, dividindo a obra em duas partes: 
“Dos dias da Juventude” e “Comédia humana”, acrescentando o 
epíteto “Titã, poema em forma sinfónica”, sob inspiração da novela 
homónima de Johann Paul (personagem ‑chave do romantismo lite‑
rário alemão). Finalmente, a publicação em 1899 daria a forma defini‑
tiva à Sinfonia, sem epítetos ou programas de qualquer ordem e for‑
mada por quatro andamentos. 

O primeiro andamento Langsam, schleppend (“lento, arras‑
tando”) remete para os sons da Natureza numa representação 
de cantos de pássaros, nomeadamente cucos, e dá um cariz 
algo primaveril à obra. O Scherzo, Kräftig bewegt (“fortemente 
agitado”) é o andamento mais curto, inicialmente de carácter 
robusto, mas com momentos de contraste após a introdução de 



um trio nostálgico. O terceiro andamento, Feierlich und gemes-
sen, ohne zu schleppen (“solene e moderado, sem arrastar”), é 
responsável por grande parte da polémica em torno desta obra e 
é baseado numa versão do popular Frère Jacques em ambiência 
de marcha fúnebre. Andamento irreverente, apresenta também 
um carácter nostálgico e de grande vulnerabilidade. Elementos 
da música cigana e judaica conferem ritmos e cores orquestrais 
algo exóticos que aludem a reminiscências e memórias da infân‑
cia. Numa carta a Bruno Walter, Mahler afirmava que tanto a Mar‑
cha Fúnebre como o último andamento pareciam apresentar ‑se 
como “acusações gritadas ao Criador”. Assim, o andamento final 
Stürmisch bewegt (“tempestuoso”), onde são reutilizados mate‑
riais da abertura da sinfonia, inicia com “um raio a eclodir de uma 
nuvem negra, o grito de um coração ferido”, ainda segundo a des‑
crição do compositor e onde momentos de violência e desespero 
alternam com momentos de pacificação espiritual, numa dialéc‑
tica típica de Mahler, mas que segue a tradição romântica da sin‑
fonia heróica de conclusão triunfal.

ROSA PAULA ROCHA PINTO

Jan Cober direcção musical

Jan Cober nasceu em Thorn (Holanda) e estudou clarinete e 
direcção no Conservatório de Maastricht. Prosseguiu os estudos 
com Willem Van Otterloo, Ferdinand Leitner e Neeme Jarvi.

Enquanto instrumentista, integrou a Orquestra da Rádio e a 
Orquestra Residente de Haia. Dirigiu as principais orquestras sin‑
fónicas holandesas e tem ‑se afirmado como uma referência na 
direcção de orquestras de sopro. Tem desenvolvido colabora‑
ções bem sucedidas com as orquestras filarmónicas de Thorn 
e Eysden. Fundou a Nationaal Jeugd Harmonieorkest (Orques‑
tra Nacional de Jovens), que dirigiu durante vários anos. Actual‑
mente é Maestro Titular da European Philharmonic Orchestra, da 
Shweizer Armeespiel e da RBO Leipzig (desde 2002).

Lecciona nos Conservatórios de Tilburg e de Maastricht  
e tem orientado cursos de direcção na Holanda e estrangeiro. 

Banda Sinfónica Portuguesa 

Sedeada no Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa foi criada em 
Novembro de 2004 por um grupo de cerca de 70 jovens ins‑
trumentistas. Teve o seu concerto de apresentação no dia 1 
Janeiro de 2005 no grande auditório do Teatro Rivoli do Porto, 
onde também gravou o seu primeiro CD, tendo entretanto rece‑
bido um importante apoio por parte da Culturporto e mais tarde 
da PortoLazer na divulgação e expansão do seu projecto. Em 
2010, lançou o seu álbum A Portuguesa com obras exclusiva‑
mente de compositores portugueses, tendo ainda gravado os 
CDs Traveler e Hamlet para as editoras holandesas Mirasound 
e Molenaar, respectivamente.

A partir de Janeiro de 2007, a BSP é convidada pela Funda‑
ção Casa da Música a apresentar‑ se regularmente na Sala Gui‑
lhermina Suggia, onde tem vindo a interpretar um conjunto de 

obras originais de compositores de renome mundial, algumas 
delas em primeira audição. 

A BSP possibilitou, na maior parte dos seus concertos, a apre‑
sentação de talentosos solistas nacionais e internacionais. Algu‑
mas apresentações contaram ainda com a participação dos 
coros da Academia de Música de Costa Cabral, Orfeão do Porto 
e da Foz e do Círculo Portuense de Ópera.

Outros objectivos passam pela iniciativa pedagógica de 
levar a cabo masterclasses de instrumento com professores de 
reconhecido mérito artístico, bem como Cursos de Direcção de 
Banda (contando já com 9 edições) orientados pelos prestigia‑
dos maestros Marcel van Bree, Jan Cober (Holanda), Douglas 
Bostock (Inglaterra), José Rafael Vilaplana (Espanha) e Eugene 
Corporon (EUA).

Maestros internacionalmente reputados como Jan Cober, 
Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana, Alex Schillings e Eugene 
Corporon dirigiram a BSP com enorme sucesso, tendo conside‑
rado este projecto como extraordinário e de uma riqueza cultu‑
ral enorme para Portugal. Aliás, a BSP tem vindo a receber até 
ao momento as melhores críticas, não só do público em geral, 
como também de prestigiados músicos nacionais e estrangeiros. 
Maestros portugueses como Fernando Marinho, Luís Carvalho, 
Avelino Ramos, António Costa, Alberto Roque e Hélder Tavares 
dirigiram também esta orquestra.

Destaca‑ se a realização de concertos nos principais teatros 
de norte a sul do país, Teatro Monumental de Madrid (RTVE), Tea‑
tro Principal de Pontevedra (Galiza) e Rosalia de Castro (Coru‑
nha), e participações nos Certames Internacionais de Boqueixón 
e Vila de Cruces (Espanha).

A BSP obteve, em Abril de 2008, o 1º prémio no II Concurso 
Internacional de Bandas de La Sénia na Catalunha (Espanha), na 
1ª secção, e igualmente o 1º prémio na categoria superior (Con‑
cert Division) do 60º aniversário do World Music Contest em 
Kerkrade (Holanda), em Outubro de 2011, com a mais alta clas‑
sificação alguma vez atribuída em todas as edições deste con‑
curso que é considerado o “campeonato do mundo de bandas”. 
Em Março de 2014 realizou a sua primeira tournée intercontinen‑
tal pela China, com cinco concertos nas cidades de Hangzhou, 
Jiangyin, Shaoxing, Ningbo e Jiaxing.

A Banda Sinfónica Portuguesa é uma Associação cultural, 
sem fins lucrativos, apoiada pelas escolas de ensino artístico 
especializado Academia de Música de Costa Cabral (Porto) e 
Conservatório de Música do Porto, sendo financiada pela Direc‑
ção Geral das Artes. A direcção artística está a cargo do Maestro 
Francisco Ferreira.



Flauta
Herlander Sousa
Daniela Anjo
David Leão (piccolo)
Fernando Marinho (piccolo)

Oboé
Paulo Areias
Joana Soares
Luís Alves (c. inglês)

Clarinete
Crispim Luz
João Moreira
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
João Ramos
Luísa Marques
Rui Lopes
Alcina Azevedo
André Silva
Pedro Ramos
Hélder Tavares
Carlos Ferreira
Filipe Pereira (requinta)
Edgar Silva (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)
Pedro Santos (cl. baixo)
Frederic Cardoso  

(cl. contrabaixo)

Saxofones
Soprano 
Rita Pereira
Alto
Hugo Marinheiro
José Silva
 Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa
 Barítono
Marcelo Marques
 Baixo
Lúcio Monteiro

Fagote
Lurdes Carneiro
Pedro Rodrigues
Gabriel Fonseca 

(contrafagote)

Trompa
Nuno Vaz
Hugo Sousa
Luís Duarte Moreira
Pedro Pereira Fernandes
Dário Ribeiro
Nélson Silva
António Seabra
Hélder Vales

Trompete
Telmo Barbosa
Hélder Fernandes
Tiago Ferreira
Carlos Martinho
Pedro Celestino
Mário Pinto
Carlos Leite

Trombone
Tiago Nunes
Emanuel Rocha
Joaquim Oliveira
Gonçalo Dias

Eufónio
Nuno Costa
Luís Gomes

Tuba
Jorge Fernandes
Luís Oliveira
Fernando Santos

Percussão
Sandro Andrade (tímpanos)
Jorge Lima (tímpanos)
Luís Santiago
Eduardo Cardinho
Fábio Silva
João Novais
Bruno Félix
Paulo Mota
Pedro Pereira
Tiago Sousa

Violoncelo
Rita Fernandes
Tiago Rebelo

Contrabaixo
Cláudia Carneiro
Joana Vaz
Gabriel Rodrigues

Harpa
Erica Versace

Piano / Celesta
Brenda Hermida
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