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O São João chega à Casa da Música com as notas festivas da 
Banda Sinfónica Portuguesa, apresentando desta vez um programa 
integralmente dedicado à música contemporânea espanhola sob 
a direcção do maestro alicantino Rafa Agulló Albors.

Depois de estudar composição e direcção em Valência, o também 
alicantino Óscar Navarro (1981) especializou ‑se em Composi‑
ção para Cinema e Televisão na Universidade do Sul da Califór‑
nia, com o prémio “Harry Warren Endowed Scholarship for Scoring 
for Motion Pictures and TV”. Para além de numerosos prémios 
conquistados, a sua música é interpretada em grandes salas de 
concerto de todo o mundo. Recentemente foi galardoado com o 
Hollywood Music In Media Award (Los Angeles), na categoria de 
música clássica. Em 2014 foi nomeado para o Prémio Goya da 
Academia de Cinema Espanhol pela banda sonora original para o 
filme La Mula, e em 2016 ganhou o Prémio da Crítica Musical com a 
banda sonora para o filme Sueños de Sal – também nomeado para 
o Hollywood Music In Media Award e vencedor do Prémio Jerry 
Goldsmith para Melhor Canção atribuído pelo Festival de Málaga.

Dedicada à Orquestra Sinfónica de Downey, Downey Over-
ture é também dedicada a Sharon Lavery, a directora musical da 
orquestra. É uma fusão latino ‑americana através da qual o compo‑
sitor quis estabelecer uma ligação entre o seu país natal – Espanha 
– e a Califórnia – região onde viveu durante dois anos e que teve 
um grande impacto na sua vida pessoal e musical. A essência da 
peça, segundo as palavras do compositor, traduz ‑se numa «amál‑
gama de ritmo e cor musical envolvida numa atmosfera de dança».

José Miguel Fayos Jordán (1980) nasceu em Valência e estudou 
composição no Conservatório Superior de Música Joaquín Rodrigo 
de Valência, terminando o curso com o “Premio extraordinario”. 
Ganhou vários prémios de composição e tem recebido encomen‑
das de diversas instituições prestigiadas. Lecciona actualmente 
no Conservatório Profissional de Música de Jávea (Alicante) e na 
Escola de Música Comarcal de Vall d’Albaida (Valência).

Segundo as notas ao programa do compositor, «a obra Tribal 
Elements é uma homenagem aos ritos ancestrais de tribos milena‑
res de todo o mundo, desde o Amazonas à Polinésia, passando por 
África e Europa. Mais do que descritiva, esta peça tem um carácter 
evocativo dos ritmos, das danças, dos ritos e sobretudo do primiti‑
vismo destes costumes ancestrais. Por isso, a obra apresenta ‑se 
como uma amálgama de elementos primitivos, onde podem coexis‑
tir ragas e talas hindus, danças africanas, a popular haka dos maori 
da Nova Zelândia, instrumentos do folclore de diversos países e 
muitos outros elementos, filtrados através de uma linguagem serial 
e aglutinados pela energia e força que emanam destes ritos.» 

Antón Alcalde (1992) nasceu em Rianxo, na Corunha. Estudou 
percussão e composição com músicos de grande prestígio inter‑
nacional, e aos 15 anos ganhou o 1º Prémio no II Concurso Ibero‑
‑americano de Composição para Banda de Música. Ao 16 anos 
ganhou o 1º Prémio em todas as categorias do II Concurso Galego 
de Composição para Banda de Música e no ano seguinte é o confe‑
rencista mais novo convidado pela Universidade de Santiago de 
Compostela. Actualmente é o membro mais novo da Associação 
Galega de Compositores. A sua música tem sido interpretada em 

vários países da Europa às Américas e ainda no Japão e Austrá‑
lia. Em Fevereiro de 2016, o percussionista internacional Roberto 
Oliveira estreou a obra Holograms, op. 26, para vibrafone esten‑
dido e electrónica, no Extravaganza Percussion Festival em Dublin. 

Exilieta é uma obra em dois andamentos que parte de um 
ambiente de calma soturna sugerido por sonoridades graves e 
vários instrumentos de percussão, a que se segue a exposição de 
um tema pela banda, logo encaminhado novamente para a sere‑
nidade de um bordão evocativo. É aqui que se abre espaço para o 
instrumento solista, a gaita ‑de ‑foles. A partir do momento em que 
ressurge a banda com um novo tema, o protagonismo vai ‑se divi‑
dindo, entre momentos de predominância da banda e outros em 
que esta sustenta o solista. O segundo andamento é menos inter‑
rogativo e de pés mais assentes na terra, com o seu carácter de 
dança tradicional que encaixa perfeitamente na sonoridade da 
gaita ‑de ‑foles. O compositor não procura uma estilização forçada 
do instrumento, deixando ‑o respirar na sua personalidade folk mas 
contrapondo ‑o aos recursos mais elaborados do tutti. O final da 
obra ilustra este aspecto na perfeição: depois de um amplo desen‑
volvimento pela banda, expondo os seus recursos expressivos e a 
imaginação do compositor, esta vê ‑se transformada num imenso 
suporte percussivo para as contagiantes danças da gaita ‑de ‑foles.

José Alberto Pina (1984) nasceu em Cartagena e estudou percus‑
são, inicialmente, para depois se dedicar em pleno à composição e 
direcção. Estudou direcção no Conservatório Superior de Música 
de Múrcia e ganhou o I Concurso de Direcção de Orquestra “Ciudad 
de San Vicente del Raspeig” e o I Concurso Nacional de Direcção de 
Banda “Ciudad de Puertollano”. Foi premiado também em concursos 
de composição para banda. A sua obra tem sido gravada em vários 
CDs. É maestro titular da Asociación Músico Cultural de Madrigue‑
ras ”Catachana 82” e tem dirigido outras bandas em vários países. 
As suas obras são tocadas regularmente por bandas de renome 
em vários países europeus e também na América do Sul e Japão. 

Segundo as notas ao programa do compositor, «La Isla de la 
Luz é um poema sinfónico que ilustra as lendas e lugares da ilha de 
Minorca. Em Cova d’en Xoroi podemos ouvir a lenda de um mouro 
conhecido como Xoroi que, naufragado depois de um assalto de 
piratas, fica abandonado, sem poder embarcar, e refugia ‑se numa 
gruta. De noite rouba aquilo de que precisa para se alimentar e 
durante o dia fica escondido. Ninguém suspeita do ladrão mas um 
dia desaparece uma jovem. Passados alguns anos, há um grande 
nevão na ilha e os campos ficam totalmente cobertos de neve. Na 
manhã seguinte encontram ‑se pegadas suspeitas conduzindo a 
uma falésia sobre o mar, na qual se descobre a gruta onde está 
escondida a jovem, já mãe de três filhos. O pirata, para não ser 
preso, atira ‑se para o vazio.

«Em Sobre las nubes, o autor revela ‑nos a sua visão sobre a 
ilha a partir do céu. Este é um andamento com um forte conteúdo 
emocional, sem intenção de descrever as imagens, mas antes o 
que estas provocam no compositor.

«A obra finaliza com Los Gigantes, aqueles que, segundo se conta, 
trabalhavam a pedra e, como se de um grande exército se tratasse, 
construíam maravilhas arquitectónicas como os famosos “Talaiots”.»

La Isla de la Luz foi nomeada para os Hollywood Music in 
Media Awards.



Rafa Agulló Albors direcção musical

Nascido em Cocentaina (Alicante), Rafa Agulló Albors iniciou os 
estudos musicais ao saxofone na Escuela de Música de la Unión 
Musical Contestana, prosseguindo ‑os nos Conservatórios de Alcoi, 
Ontinyent e Alicante, onde se formou com as classificações máxi‑
mas. Aprofundou os estudos de saxofone com mestres de renome 
internacional como Daniel Kientzy, Claude Delanghe, Eric Deva‑
lon, Marie Bernardete, Arno Borgkamp e Manuel Miján. Em 2000 
começou a estudar direcção de banda na Escuela Comarcal de La 
Vall d’Albaida com José Rafael Pascual Vilaplana, Ramón García i 
Soler e José Vicente Asensi Seba. Prosseguiu os estudos no Euro‑
pean Institut of Music (Trento, Itália), onde finalizou o Curso Supe‑
rior de Direcção, em 2006, com Henry Adams, Franco Cesarini, 
Eugene Corporon, Jan Van Der Roost, Johan de Meij, Jacob Slagter, 
Gert Burtenhuis, Alex Schiillings, Cristobal Soler, Simone Fermani, 
Douglas Bostock, entre outros.

Foi professor de saxofone em várias escolas de Valência e foi 
maestro titular da Agrupación Musical d’Ontinyent (Valência), Unió 
Musical de Busot (Alicante) e Banda Juvenil de la Unió Musical de 
Muro (Alicante). Tem sido convidado de diversas formações pres‑
tigiadas do país, tais como: Banda Municipal da Corunha, Municipal 
de Vitoria, Grupo instrumental “Simfonies” e Banda Municipal de 
Orense, Banda do Conservatório Superior de Navarra, Escola de 
Altos Estudios Musicais da Galiza, Banda do Conservatório Supe‑
rior do Principado das Astúrias; e também no estrangeiro: Banda 
Sinfónica Portuguesa, Orquestra de Sopros do CNL, Orquestra 
da Escola de Música da Póvoa de Varzim, Radiofunk Blasorches‑
tre Leipzig (Alemanha), Musique Municipale Chenové (França) e 
Banda da Marinha Holandesa.

Dirige actualmente a Banda e Escuela Municipal de Música de 
Silleda (Pontevedra), é professor na Academia de Música Profis‑
sional de Viana do Castelo, dirige a Banda de Música de Ponteve‑
dra e estuda direcção de orquestra no Conservatório de Música 
da Corunha.

David Leão gaita ‑de ‑foles

David Leão nasceu em 1979 em Avanca, onde iniciou os estudos 
musicais. Aos 10 anos ingressou na classe de flauta transversal 
de António Ribeiro. Prosseguiu os estudos na Escola Profissio‑
nal de Música de Espinho, apresentando ‑se diversas vezes a solo 
com a orquestra da escola. Posteriormente, frequentou a Escola 
Superior de Música de Lisboa sob a orientação de Jorge Correia 
e Olavo Barros. Foi bolseiro da Fundação Gulbenkian. Frequen‑
tou masterclasses com músicos de renome como Trevor Wye, 
William Bennet, Sophie Cherrier e Patrick Gallois. Participou em 
vários estágios de orquestra incluindo a Orquestra Interescolar do 
Porto e Orquestra das Escolas Particulares em 1995.

Apresentou ‑se a solo com a Orquestra das Beiras, Orquestra 
do Norte, Orquestra Metropolitana de Lisboa e Orquestra Sinfónica 
Portuguesa. Paralelamente, trabalha em projectos ligados a outras 
linguagens musicais, voltados sobretudo para as raízes musicais 
portuguesas: Fadomorse, Gnomon, Xícara e Aduf (do qual ainda 
hoje é membro). Foi no contexto destas linguagens que, de uma 
forma autodidacta, começou a tocar outros instrumentos, nomea‑
damente a gaita ‑de ‑foles.

É membro da Banda Sinfónica Portuguesa desde 2008, onde 
toca flautim. Participou nos concursos de bandas de La Sénia e 
Kerkrad, onde a BSP obteve o 1º Prémio. Apresentou ‑se em diver‑
sos concertos, concursos e digressões em países como a Holanda, 
EUA, Malásia, China e México. 

A sua discografia inclui mais de 10 registos entre CDs, DVDs 
e outros.



Banda Sinfónica Portuguesa

Sedeada no Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve o seu 
concerto de apresentação no dia 1 Janeiro de 2005 no grande audi‑
tório 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 expan‑
são do seu projecto. Em Abril de 2010, lançou o álbum A Portu‑
guesa com obras exclusivamente de compositores portugueses, 
num concerto realizado no auditório da Faculdade de Engenharia 
do Porto. Tem vindo a gravar regulamente outros trabalhos como 
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 Funda‑
ção 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 audição. 

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, bem como grupos como Vozes da 
Rádio, Quinta do Bill, Quarteto Vintage, etc.

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).

Maestros internacionalmente reputados como Jan Cober, 
Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana (Maestro Principal Convi‑
dado da BSP), Alex Schillings, Rafa Agulló Albors e Eugene Corpo‑
ron dirigiram  ‑na com enorme sucesso, tendo considerado este 
projecto extraordinário e de uma riqueza cultural enorme para 
Portugal. 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. Foi dirigida também por maes‑
tros portugueses como Fernando Marinho, Luís Carvalho, 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 Divi‑
sion) 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 “campeo‑
nato do mundo de bandas”. 

Em 2014 realizou a sua primeira tournée intercontinental 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 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.

Flautas
Herlander Sousa
Daniela Anjo
Clara Saleiro (piccolo)

Oboés
Paulo Areias
Juliana Félix (c. inglês)

Fagotes
Lurdes Carneiro
Gabriel Fonseca

Clarinetes
Crispim Luz
Carlos Ferreira
Ana Rita Petiz
José Viana
João Ramos
Vítor Fernandes
Alcina Azevedo
Rui Lopes
André Silva

Pedro Ramos
João Paiva
Hélder Tavares
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)

Saxofones
– Alto
Gilberto Bernardes
Ana Rita Pereira
– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa
– Barítono
Marcelo Marques

Trompas
Luís Duarte Moreira
Pedro Fernandes
Nelson Silva
Nuno Silva
Hélder Vales

Trompetes
Telmo Barbosa
Hélder Fernandes
Tiago Ferreira
Carlos Martinho
Carlos Leite
Guilherme Silva

Trombones
Tiago Nunes
Joaquim Oliveira
Beatriz Mendes
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Avelino Ramos
Jorge Fernandes

Percussão
Sandro Andrade (tímpanos)
André Dias
Jorge Lima
Luís Santiago
Tomás Rosa
Ricardo Coelho
Rodrigo Cordeiro

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Ana Raquel Cunha

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEMECENAS PROGRAMAS DE SALA


