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Fábio Cachão
Díptico para um Oceano (2015; c.11min.)*

Carlos Azevedo
Drone Variations para quarteto de clarinetes e banda sinfónica 
(2015; c.11min.)**

Nelson Jesus
Porto de Saudades (2015; c.15min.)*

1. Fado Menor do Porto
2. Moda do Entrudo
3. Valsa Antiga
4. Cava Vinha Malhão
5. Palácio de Cristal
6. Clérigos
7. Vinho do Porto
8. Fado Menor (reprise)
9. Finale

Luís Carvalho
Chiaroscuro, dois esquissos para banda sinfónica 
(2015; c.13min.)**

Todas as obras em estreia mundial

* Obras finalistas do IV Concurso Nacional de Composição 

BSP (resultado a anunciar no final do concerto)

**Encomendas da BSP aos compositores e elementos do júri

Fábio Cachão
BARREIRO, 1992

Díptico para um Oceano

Díptico para um Oceano apresenta dois quadros musicais unidos 
pelo mesmo objecto, a mesma ideia – o Oceano.

O primeiro quadro explora, de forma mais orgânica, o tecido 
orquestral como se de uma enorme massa de água se tratasse. 
Procura seguir o trajecto de uma onda e a sua transfiguração, desde 
o fundo do oceano até se dissipar abruptamente pelo vento. 

O segundo quadro inicia ‑se com reminiscências do anterior. A 
força brutal mas magnífica do Oceano é agora apenas um rasto 
da sua beleza crua e fria. A utilização do brilho das secções das 
madeiras e metais é agora substituída pela incidência na percus‑
são. Gestos simples mas repletos de brutalidade caracterizam esta 
secção, que lentamente atinge a serenidade.

FÁBIO CACHÃO

Nelson Jesus
AZAMBUJA, 1986

Porto de Saudades

Fui ao Douro à vindima,
Não achei que vindimar.
Vindimaram-me as costelas,
Olha o que lá fui ganhar!

Todos os dias sinto em mim saudades do Porto, da região Norte, 
e esta peça é um reflexo desses meus sentimentos. Desde que 
comecei a compor, tinha como objectivo escrever uma peça em 
cada uma das formas mais tradicionais das bandas filarmónicas 
portuguesas. Apenas me faltava a rapsódia, uma forma musical 
tão depreciada nos dias de hoje e todavia já utilizada com grande 
sucesso tanto junto do público como em favor da música, tendo 
como exemplos: Liszt (Rapsódias Húngaras), Ravel (Rapsódia Espa-
nhola), Enesco (Rapsódia Romena), Gershwin (Rhapsody in Blue) 
e muitas mais de entre Brahms, Debussy, Rachmaninoff, Chabrier, 
Vaughan Williams… Daí me custar que as rapsódias portuguesas, 
tais como as de Frederico de Freitas, Victor Hussla, Fortunato de 
Sousa e Joaquim Luís Gomes fiquem escondidas sob um manto 
de vergonha e de algum snobismo por parte dos agentes musicais 

Banda Sinfónica 
Portuguesa
Francisco Ferreira direcção musical
Quarteto Vintage 



deste século, somente porque cheiram a povo. A Rapsódia ajudou 
os compositores do Romantismo a quebrarem a rigidez da forma 
sonata e o nome está ainda associado na literatura aos episódios 
de poemas Homéricos que também cantavam os feitos do povo.

Construída como se fosse uma suite (rapsódica), ao estilo dos 
grandes compositores de música para banda do início do séc. XX 
(também eles nacionalistas e orgulhosos da sua música popular), 
tem nove partes constituintes que se interligam numa forma livre, 
próxima ao improviso, justapondo os temas populares com os origi‑
nais, dos sabores folclóricos aos mais abstractos, as variações e 
os solos instrumentais.

A música tenta ainda, se bem que de forma não contínua, retra‑
tar programaticamente, como um poema sinfónico, algumas situa‑
ções, citações e lugares do Porto.

1.  Fado Menor do Porto: é um tema original (retirado de 
uma peça incompleta e pensada para o I Concurso de 
Composição BSP). Funciona como leitmotiv articulador 
de discurso musical. Ao lamento do corne inglês podem 
juntar ‑se os primeiros versos de Mar Português de 
Fernando Pessoa.

2.  Moda do Entrudo: tema da cantadeira e do seu adufe. 
Douro, gentes de folia.

3.  Valsa Antiga: dança das rabecas e guitarra, para os bailes 
das adiafas.

4.  Cava Vinha Malhão: a enxada apenas cai na terra 
à ordem do “mandador”. Douro, gentes de trabalho.

5.  Palácio de Cristal: parte central e mais pessoal da obra. 
Tendo vivido perto destes jardins, por lá corri, por lá 
toquei, compus, escrevi… Toda a música tende a reflectir 
a imagem dos tempos de glória do antigo Palácio de 
Cristal, o solo de fliscorne é a ligação ao passado pois 
todas as antigas rapsódias de banda tinham o seu canto 
vibrante e muitas delas tocaram naqueles e noutros 
jardins da cidade. O grande órgão do palácio, jóia musical 
perdida e destruída, é também relembrado, juntamente 
com a marcha dos populares que, revoltados, foram 
impedir a sua destruição. Infelizmente não conseguiram.

6.  Clérigos: símbolo maior da cidade do Porto. A música foi 
composta numa base criptográfica utilizando as datas de 
início e final da sua construção, os números de degraus e 
andares da mesma. Douro, gentes de fé.

7.  Vinho do Porto: chula de paus (ou ramaldeira) executada 
a bordo dos rabelos do Douro.

8. Fado Menor (reprise)
9. Finale: é uma festa, bibó S. João!

NELSON JESUS

Luís Carvalho
PORTO, 1974

Chiaroscuro, dois esquissos para banda sinfónica

Chiaroscuro constitui a segunda encomenda que a Banda Sinfónica 
Portuguesa me dirigiu, depois de Fantastic Variations em 2009. 
Escrita grosso modo durante o mês de Agosto de 2015, é, em essên‑
cia, uma obra eminentemente abstracta. O título aponta para uma 
técnica da pintura renascentista caracterizada pelos contrastes 
entre luz e sombra (o termo italiano “chiaroscuro” significa precisa‑
mente claro [luz] – escuro [sombra]). De facto, e apesar de manifes‑
tamente não ser descritiva, esta minha obra explora igualmente os 
contrastes abruptos de ambiências, sendo o mais evidente entre o 
primeiro andamento (lento e sombrio) e o segundo (rápido e lumi‑
noso). Também o subtítulo (“dois esquissos para banda sinfónica”) 
aponta a génese inspirativa na arte da pintura, insinuando aqui ainda 
a possibilidade de estes dois andamentos pioneiros poderem vir 
a desencadear a concepção de uma obra mais ambiciosa e de 
maior fôlego futuramente.

Chiaroscuro é dedicada à Banda Sinfónica Portuguesa, aos seus 
músicos e ao seu director artístico, Francisco Ferreira, com profunda 
amizade e reconhecimento pelo excepcional esforço de divulgação 
da música portuguesa que têm desenvolvido nesta sua primeira 
década de existência.

LUÍS CARVALHO



Francisco Ferreira direcção musical

Francisco Ferreira tem um percurso artístico que o tem vindo 
a destacar com uma carreira multidisciplinar. É diplomado em 
Saxofone pelos Conservatórios de Música do Porto e de Limo‑
ges (França) e pela Escola Superior de Música de Lisboa com as 
mais altas classificações. Teve o mérito de desenvolver em Portu‑
gal uma importante classe de saxofone, na área do clássico, com 
imensos alunos premiados em concursos nacionais e interna‑
cionais. Tem vindo a dedicar ‑se igualmente ao desenvolvimento 
das orquestras de sopro, o que o levou a trabalhar direcção de 
orquestra com Jan Cober, Marc Tadue, Eugene Corporon, Douglas 
Bostock e José Rafael Pascual Vilaplana, concluindo em 2007 o 
Mestrado em Direcção de Orquestra no Conservatório Real Holan‑
dês em Maastricht.

Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian e do Instituto 
Camões, premiado pela Fundação Eng.º António de Almeida e 
vencedor do Concurso “Ouvir e Falar” da responsabilidade do 
Maestro António Victorino d’Almeida, apresentado pela RTP.

Apresenta ‑se regularmente em concertos na Europa, Ásia e 
Brasil. Tocou a solo com a Orquestra Sinfónica do Porto, Orques‑
tra Clássica do Porto e da Madeira, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Banda da Polícia de Segurança Pública de Lisboa, Banda de Curi‑
tiba (Brasil) e Banda Municipal da Corunha (Espanha), e ainda com 
a Orquestra Portuguesa de Saxofones. É frequentemente convi‑
dado para integrar júris de concursos nacionais e internacionais 
de saxofone e bandas. 

Como maestro, dirigiu numerosas formações de sopro e percus‑
são, nomeadamente as Bandas Sinfónicas da Guarda Nacional 
Republicana (Lisboa), da Covilhã e do Conservatório de Música 
do Porto, Orquestras de Sopros do Inatel, do Algarve e Filarmo‑
nia de Vermoim, Orquestra da União Europeia, Banda Sinfónica 
Portuguesa, Rundfunk ‑Blasorchester Leipzig (Alemanha), Banda 
Sinfónica de Tatuí (São Paulo, Brasil), Orquestra de Sopros da Grã‑

‑Canária, Banda Municipal de Vitória (Gasteiz e Pontevedra, Espa‑
nha), entre outras. 

Nesta área, foi vencedor do 1º Prémio do II Concurso Interna‑
cional de La Sénia (Espanha) e World Music Contest em Kerkrade 
(Holanda) na categoria superior, este com a mais alta classifica‑
ção de todas as edições, na qualidade de maestro titular e direc‑
tor artístico da Banda Sinfónica Portuguesa, função que ocupa 
desde a sua fundação. Colabora em idênticas funções na Socie‑
dade Musical Fafense.

É professor do quadro do Conservatório de Música do Porto, 
estando presentemente apenas a desempenhar funções como 
Director Pedagógico na Academia de Música de Costa Cabral – 
Porto. Desde 2004, é o maestro titular e director artístico da Banda 
Sinfónica Portuguesa.

Quarteto Vintage
Iva Barbosa e João Moreira clarinete soprano
José Eduardo Gomes cor de basset
Ricardo Alves clarinete baixo

O trabalho do Quarteto Vintage tem sido aclamado e distinguido 
não só pela excelência técnica e musical mas também pela capa‑
cidade criativa e inovadora dos projectos. São exemplo disso as 
várias estreias mundiais e obras dedicadas ao grupo: Ostinando 
de Bruno Ribeiro; Fado a Quatro e Tributo a Zeca de Vítor de Faria; 
Polyglot de Mike Curtis; a adaptação para quarteto de clarinetes, 
marimba e vibrafone da peça de Luís Tinoco Short Cuts; a ópera 
Serrana -Fragmentos de Vítor de Faria; a primeira versão para quar‑
teto de clarinetes e solista do Quinteto “Stadler”, K. 581 em Lá maior 
de Mozart; e a primeira versão para quarteto de clarinetes e elec‑
trónica de New York Counterpoint de Steve Reich.

Mantendo ao longo dos anos uma actividade intensa e dinâ‑
mica, o quarteto gravou os discos Art Vintage e Clair de Lune, 
apresentando ‑se nas mais importantes salas e festivais do país, 
bem como no Japão, Canadá, Itália, Espanha, Bélgica e Suíça.

No ano em que celebra 15 anos, o Quarteto Vintage estreia a 
primeira obra portuguesa para Quarteto de clarinetes e banda: 
Drone Variations de Carlos Azevedo, encomenda da Banda 
Sinfónica Portuguesa.

Banda Sinfónica Portuguesa 

Sedeada no Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa 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 recebido um importante apoio por 
parte da Culturporto e mais tarde da PortoLazer na divulgação e 
expansão do seu projecto. Em Abril de 2010, lançou o seu álbum 
A Portuguesa com obras exclusivamente de compositores portu‑
gueses, tendo ainda gravado os CDs Traveler (2011), Hamlet (2012), 
Oásis (2013), Grand Concerto pour Orchestre d’Harmonie (2014), 
Sinfónico com Quinta do Bill (2015), encontrando ‑se em fase final 
de edição o disco gravado em 2015 – Trilogia Romana. 

A partir de Janeiro 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 estrangeiros, sendo 
responsável pela execução de mais de 30 obras em primeira audi‑
ção. Possibilitou, na maior parte dos seus concertos, a apresenta‑
ção de talentosos solistas nacionais e internacionais, destacando‑

‑se nomes como Sérgio Carolino, Mário Laginha, Elisabete Matos, 
Jena‑Yves Fourmeau, Pierre Dutôt, Vincent David, entre outros. 
Algumas apresentações contaram ainda com a participação de 
vários coros do Grande Porto.

Os objectivos da BSP passam também pela vertente pedagó‑
gica, levando a cabo masterclasses de instrumento com profes‑
sores de reconhecido mérito artístico, bem como Cursos de 
Direcção de Banda (contando já 15 edições) orientados pelos 



prestigiados maestros Marcel van Bree e Jan Cober (Holanda), 
Douglas Bostock (Inglaterra), José Rafael Vilaplana (Espanha) e 
Eugene Corporon (EUA).

A BSP tem vindo a receber até ao momento as melhores críticas, 
não só do público em geral, como também de prestigiados músi‑
cos nacionais e estrangeiros. Maestros internacionalmente reputa‑
dos como Jan Cober, Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana, Alex 
Schillings, Rafa Agulló Albors e Eugene Corporon dirigiram ‑na com 
enorme sucesso, tendo considerado este projecto extraordinário e 
de uma riqueza cultural enorme para Portugal. Foi dirigida também 
por maestros portugueses como Fernando Marinho, Luís Carva‑
lho, Avelino Ramos, António Costa, Alberto Roque, Pedro Neves, 
João Paulo Fernandes, Hélder Tavares e José Eduardo Gomes.

Destaca ‑se a realização de concertos nos principais teatros de 
norte a sul do país, Teatro Monumental de Madrid (RTVE), e nas 
cidades de Pontevedra, Corunha, Ávila, Llíria, Lleganés e parti‑
cipações nos Certames Internacionais de Boqueixón e Vila de 
Cruces (Espanha).

A BSP obteve o 1º prémio no II Concurso Internacional de 
Bandas de La Sénia na Catalunha (Espanha, 2008), na 1ª secção, 
e igualmente o 1º prémio na categoria superior (Concert Division) 
do 60º 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 inter‑
continental pela China, com cinco concertos nas cidades de Hang‑
zhou, Jiangyin, Shaoxing, Ningbo e Jiaxing.

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

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEMECENAS PROGRAMAS DE SALA

Flauta
Herlander Sousa
Daniela Anjo
David Leão (piccolo)

Oboé
Juliana Félix
Joana Fernandes
Fernanda Amorim (c. inglês)

Fagote
Lurdes Carneiro
Pedro Rodrigues

Clarinete
Crispim Luz
Horácio Ferreira
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
João Ramos
Luísa Marques
Alcina Azevedo
Rui Lopes
André Silva
Pedro Ramos
Mário Apolinário
Hélder Tavares
Filipe Pereira (requinta)
Edgar Silva (cl. baixo)

Saxofone
– Alto
Gilberto Bernardes (sax. soprano)
Hugo Marinheiro

– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa

– Barítono
Marcelo Marques

Trompa
Ricardo Matosinhos
Pedro Fernandes
Hélder Vales
Ivo Vieira
Nuno Silva

Trompete
Telmo Barbosa
Hélder Fernandes
Tiago Ferreira
Carlos Martinho
Guilherme Silva

Trombone
Emanuel Rocha 
Tiago Nunes
Gonçalo Dias

Eufónio
Nuno Costa
Luís Gomes

Tuba
Avelino Ramos
Fernando Santos
Jorge Fernandes

Percussão
André Dias (tímpanos)
Jorge Lima
Luís Santiago
Eduardo Cardinho
Tomás Rosa
Ricardo Frade

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Brenda Hermida


