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Camille Saint‑Saëns
Orient et Occident, op. 25 (1869; c.8min.)

1. Allegro –
2. Moderato assai sostenuto

Lino Guerreiro
Narya Nenya & Vilya (2015; c.8min.)*

1. Narya 
2. Nenya
3. Vilya

Hector Berlioz 
Grande symphonie funèbre et triomphale, H 80 (1840; c.33min.)

1. Marche funèbre
2. Oraison funèbre 
3. Apothéose 

*estreia mundial

Camille Saint‑Saëns
PARIS, 9 DE OUTUBRO DE 1835

ARGEL, 16 DE DEZEMBRO DE 1921

O fascínio pelo imaginário do Oriente foi considerável no seio das 
elites intelectuais e artísticas parisienses, com reflexos na arte 
europeia do séc. XIX. Na música, vários compositores procura‑
ram reflectir o imaginário exótico enformado por uma ideia orien‑
talista. Camille Saint ‑Saëns foi um dos compositores que, apesar 
de à data de composição da obra em programa não ter ainda reali‑
zado muitas viagens, viria, desde meados dos anos 70 até ao final 
da sua vida, a completar mais de 170 viagens a 27 países e a deixar‑
‑se influenciar pelas sonoridades de alguns dos locais visitados.

Orient et Occident foi composta em 1869 num período de 
grande força criativa de Camille Saint ‑Saëns, para a ocasião de uma 
gala da Union Centrale des Beaux ‑Arts appliqués à l’Industrie. Por 
volta desse ano, avançou com várias obras de música de câmara e 
também com a ópera Samson et Dalila, que terminaria 5 anos mais 
tarde. Completou também nesse ano o Concerto n.º 3 para piano e 
orquestra, estreando ‑o sem o sucesso esperado, em parte devido 
às experimentações harmónicas que levara a cabo neste período.

A obra em programa foi a primeira que compôs para banda, 
dedicando ‑se bastantes anos depois a outras como Hymne franco
espagnole (1900), Sur les bords du Nil (1908), Vers la victoire (1918) 
e Marche interalliée (1918). Orient et Occident, não obstante o seu 
subtítulo “Grande Marcha”, afasta ‑se deste género enraizado na 
tradição de Meyerbeer para se aproximar mais da tradição lisztiana 
do poema sinfónico. De resto, dada a admiração que nutria por Liszt, 
Saint ‑Saëns tivera a oportunidade de o conhecer em 1852 e de apro‑
fundar o conhecimento dos poemas sinfónicos do compositor.

Nesta obra, o próprio título indica o programa que o compositor 
pretende explorar, com dois quadros bem definidos que nos fazem 
viajar pela sua visão sonora do Ocidente e do Oriente. Foi interpre‑
tada posteriormente, em 1878, por ocasião da cerimónia de entrega 
dos prémios da Exposition Universelle de Paris.

O quadro sonoro do Ocidente é marcado por dois momentos 
contrastantes. Num primeiro momento, uma abertura magistral e 
de carácter quase militar, à qual se segue uma outra mais melódica 
e de carácter quase processional e doce, com recurso ao timbre e 
expressividade das madeiras. Terminada esta secção, a percus‑
são surge a solo num moderato assai sostenuto, com uma chamada 
de atenção, na partitura, para a execução dos valores rítmicos de 
forma exacta. Os motivos melódicos apresentados introduzem 
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a secção referente ao Oriente, nas madeiras, com algum desta‑
que para o corne inglês e depois para os clarinetes. É possível 
encontrar nesta secção alguma proximidade com a música militar 
otomana, turca, nomeadamente na estabilidade do acompanha‑
mento rítmico e na utilização dos instrumentos de palheta dupla. 
Segue ‑se depois uma nova secção, que regressa ao tempo do Alle
gro inicial, introduzindo uma fuga com o tema que surge dos instru‑
mentos mais graves para os mais agudos, criando um efeito notável 
de extensão do conjunto instrumental. A percussão contribui, à 
medida que se aproxima do fim, para o tutti orquestral, culminando 
numa conclusão intensa e magistral.

PEDRO MOREIRA

Lino Guerreiro
TAVIRA, 9 DE MAIO DE 1977 

Narya pertenceu a Círdan dos Portos, mas, sabendo de onde 
Gandalf vinha e para onde retornaria, entregou a este o Anel. 
Gandalf ficou encarregue de guardar Narya, o Grande, o Anel de 
Fogo, capaz de acender o coração dos povos da Terra ‑média. Este 
Anel ostentava um rubi. Nenya pertenceu a Galadriel, era feito de 
Mithril com um brilhante diamante, o Anel da Água tinha o poder 
de manter belos os jardins de Lothlórien, reino da Senhora Gala‑
driel, e de retardar o envelhecimento do mundo. Vilya pertenceu 
a Gil ‑Galad, que antes de morrer o entregou a Elrond Meio ‑elfo. 
O Anel do Ar era o mais poderoso d’Os Três e ostentava uma 
Safira. Era usado também para proteger Valfenda. Conta a histó‑
ria que foi com sua ajuda que Elrond fez a inundação do rio e 
salvou Frodo dos Nazgûl, pouco antes de se formar a Irman‑
dade. Narya, Nenya & Vilya é uma obra composta em três anda‑
mentos. A ideia geradora assenta no facto de todos os andamentos 
terem alguma coisa em comum, ao mesmo tempo que possuem 
características próprias.

LINO GUERREIRO

Hector Berlioz
LA CÔTE ‑SAINT ‑ANDRÉ, 11 DE DEZEMBRO DE 1803

PARIS, 8 DE MARÇO DE 1869

Há obras da História da Música erudita ocidental envoltas nu‑
ma aura especial, seja pelo seu alcance, pelo rasgo de criativi‑
dade do compositor ou pelas histórias que as rodeiam. As 40 
horas que Hector Berlioz afirmou ter dedicado à composição da 
Grande symphonie funèbre et triomphale realçam a sua já re‑
conhecida reputação como exímio orquestrador e compositor dis‑
ciplinado. O tempo curto em que iniciou e finalizou a obra é também 
justificado, em larga medida, pelo facto de ter aproveitado esbo‑
ços e materiais de outras partituras que nunca chegara a acabar.

A obra foi uma encomenda específica para a comemoração dos 
dez anos da revolução que levara ao trono Louis ‑Philippe, da Casa 
de Orléans, derrotando Charles X da Casa de Bourbon e estabele‑
cendo assim uma monarquia constitucional. A celebração incluía a 
inauguração da Colonne de Juillet colocada na Place de la Bastille, 

monumento alusivo à supracitada revolução. Para o efeito, Berlioz 
recebeu a considerável quantia de 10.000 francos.

A partitura foi inicialmente concebida para cerca de 200 instru‑
mentistas (sopro e percussão), com o intuito de celebrar a ocasião 
e homenagear todos os que haviam perdido a vida na revolução. 
A estrutura da obra reflecte a intenção de homenagear as víti‑
mas, iniciando com uma Marcha Fúnebre, seguindo ‑se o segundo 
andamento, uma Oração Fúnebre. O último andamento intitula ‑se 
Apoteose, uma marcha triunfal com carácter quase épico. Entre 
os gritos entusiastas e o fervor do momento, a obra foi magnifica‑
mente recebida e aclamada na sua estreia a 28 de Julho de 1840.

Dois anos depois, Berlioz procedeu a uma revisão da obra 
adicionando uma parte facultativa para cordas no segundo anda‑
mento e outra com coro no terceiro andamento. A letra para a 
secção coral foi solicitada ao seu amigo Antoni Deschamps, exal‑
tando a glória e o triunfo dos heróis da revolução.

Glória e triunfo a estes Heróis;
Eles tombaram nos campos da Pátria:
Glória e respeito aos seus túmulos.
Vinde, eleitos para outra vida!

Trocai, nobres guerreiros,
Todos os vossos louros
Pelos ramos de palmeira imortais;
Segui os Serafins, soldados divinos,
Pelas planícies eternas!
Aos seus coros infinitos,
Uni vos;
Anjos resplandecentes,
Harmoniosos,
Ardentes como eles,
Entrai, sublimes
Vítimas!

A influência da linguagem musical do Classicismo, mais até do 
que a romântica, fica patente na concepção da obra, através de 
uma clareza estilística ao nível rítmico e harmónico. O primeiro 
andamento abre com a percussão, inicialmente alternada com as 
madeiras que desenvolvem um motivo melódico em crescendo, 
juntando ‑se depois os restantes instrumentos. O carácter solene e 
quase processional de algumas secções contrasta com momentos 
mais serenos e com o grande clímax em que todos os instrumen‑
tos, incluindo a percussão, se combinam numa textura orquestral 
característica na concepção de Berlioz.

O segundo andamento, em duas secções, inicia de modo tenso, 
seguindo ‑se depois o solo de trombone com carácter solene e fúne‑
bre, alternando com o conjunto instrumental. O primeiro solo apre‑
senta as características de uma elegia, ao passo que o segundo, 
mais expressivo, invoca o tom de uma oração para todos os que 
morreram na revolução. A percussão e metais abrem o terceiro 
andamento, uma verdadeira apoteose de carácter militar na qual 
Berlioz desenvolve de forma mais livre vários motivos que explora 
com o jogo tímbrico da textura orquestral, num final triunfante.

PEDRO MOREIRA



Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é Maestro Titular da Orquestra Clássica de Espinho e 
assumiu recentemente o cargo de Maestro Convidado da Orques‑
tra Gulbenkian. É doutorando na Universidade de Évora, tendo 
como objecto de estudo as seis sinfonias de Joly Braga Santos.

Foi maestro titular da Orquestra do Algarve entre 2011 e 2013, e é 
convidado regularmente para dirigir a Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música, Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metro‑
politana de Lisboa, Filarmonia das Beiras, Orquestra da Cidade de 
Joensuu (Finlândia) e Orquestra Sinfónica de Porto Alegre (Brasil). 
Em 2012 colaborou pela primeira vez com a Companhia Nacional 
de Bailado, dirigindo A Bela Adormecida de Tchaikovski.

No âmbito da música contemporânea, tem colaborado com o 
Sond’arte Electric Ensemble – com o qual estreou obras de vários 
compositores portugueses e estrangeiros, realizando digressões 
na Coreia do Sul e no Japão –, com o Grupo de Música Contempo‑
rânea de Lisboa e com o Remix Ensemble Casa da Música.

É fundador da Camerata Alma Mater, que se dedica à interpre‑
tação de repertório para orquestra de cordas e que tem sido rece‑
bida de forma elogiosa pelo público e pela crítica especializada.

Pedro Neves iniciou os estudos musicais na sua terra natal, 
estudando violoncelo com Isabel Boiça, Paulo Gaio Lima e Marçal 
Cervera, respectivamente no Conservatório de Música de Aveiro, 
na Academia Nacional Superior de Orquestra (Lisboa) e na Escuela 
de Música Juan Pedro Carrero (Barcelona), com o apoio da Funda‑
ção Gulbenkian. No que diz respeito à direcção de orquestra 
estudou com Jean ‑Marc Burfin, obtendo a licenciatura na Acade‑
mia Nacional Superior de Orquestra. Estudou ainda com Emilio 
Pomàrico em Milão e com Michael Zilm, do qual foi assistente. O 
resultado deste seu percurso faz com que a sua personalidade 
artística seja marcada pela profundidade, coerência e seriedade 
da interpretação musical.

Banda Sinfónica Portuguesa 

Com sede na cidade do Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve o 
seu concerto de apresentação no dia 1 de Janeiro de 2005 no Rivoli 
– Teatro Municipal 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 álbum A Portuguesa 
com obras exclusivamente de compositores portugueses, num 
concerto realizado no auditório da Faculdade de Engenharia do 
Porto. Tem vindo a gravar regulamente outros trabalhos, nomeada‑
mente Traveler (2011), Hamlet (2012), Oásis (2013), Grand Concerto 
pour Orchestre d’Harmonie (2014), Sinfónico com Quinta do Bill 
(2015), Trilogia Romana (2015), estando em fase final de edição um 
novo trabalho, gravado em 2016, exclusivamente dedicado a obras 
portuguesas escritas para a BSP. 

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 audição. 

Possibilitou, na maior parte dos seus concertos, a apresenta‑
ção de talentosos solistas nacionais e internacionais, destacando‑
‑se nomes como Pedro Burmester, Sérgio Carolino, Mário Laginha, 
Elisabete Matos, Jena ‑Yves Fourmeau, Vicente Alberola, Pierre 
Dutôt, Vincent David, Horácio Ferreira, entre outros. Algumas apre‑
sentações contaram ainda com a participação de vários coros do 
Grande Porto, bem com grupos como Vozes da Rádio, Quinta do 
Bill, Quarteto Vintage, European Tuba Trio, etc.

Outros objectivos da BSP 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 16 edições) orientados pelos prestigiados maes‑
tros Marcel van Bree e Jan Cober (Holanda), Douglas Bostock (Ingla‑
terra), 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  a BSP 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 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 intercontinental pela 
China, com cinco concertos nas cidades de Hangzhou, Jiangyin, 
Shaoxing, Ningbo e Jiaxing. Foi convidada a participar, em Julho de 
2017, no 18º Festival do World Music Contest em Kerkrade e na 17ª 
Conferência Mundial da World Association for Symphonic Bands 
and Ensembles em Utrecht (Holanda), na qualidade de orquestra 
de referência do panorama internacional.

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

Banda Sinfónica
Portuguesa

Flautas
Herlander Sousa
Daniela Anjo
David Leão (piccolo)

Oboés
Paulo Areias
Joana Soares
Fernanda Amorim (c. inglês)

Fagotes
Gabriel Fonseca 
Pedro Rodrigues 

Clarinetes
Crispim Luz
Mário Apolinário
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
João Ramos
Luísa Marques
Rui Lopes
Alcina Azevedo
André Silva
Vera Santos
Edgar Silva
João Paiva
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)

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

Trompas
Nuno Vaz
Hugo Sousa
Telma Gomes
Pedro Pereira Fernandes
Hélder Vales
Nuno Silva

Trompetes
Telmo Barbosa
Carlos Martinho
Carlos Leite
Guilherme Silva
João Sousa
Joana Bento

Trombones
Tiago Nunes
Emanuel Rocha
Joaquim Oliveira
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Luís Oliveira
João Soares
Daniel Afonso

Percussão
Sandro Andrade (tímpanos)
André Dias
Jorge Lima
Luís Santiago
Pedro Góis
Tomás Rosa
Ricardo Frade

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Ana Raquel Cunha 

Coro Juvenil 
da AMCC 

Sopranos
Alexandra Mendes
Ana Almeida 
Ana Catarina Ferreira 
Ana Catarina Silva
Ana Cristina Carvalho
Andrea Correia
Bárbara Figueiredo
Bárbara Godinho
Bárbara Silva
Beatriz Tavares
Cecília Reis
Cláudia Leite
Daniela Gouveia
Daniela Rodrigues
Elisa Maia 
Filipa Pereira 
Joana Marques 
Joana Silva 
Mafalda Silva
Maria Francisca Queirós
Maria José Silva
Maria Martins 
Maria Teresa Tenrinho
Mariana Fonseca
Rita Carvalho 
Telma Fontes
Teresa Correia

Contraltos 
Ana Beatriz Silva 
Ana Matilde Pereira
Ana Raquel Mota 
Ana Semblano
Catarina Castro
Catarina Silva
Daniela Amaral

Filomena Mimoso 
Inês Ferreira 
Inês Oliveira
Jéssica Peixoto
Mafalda Silva 
Maria Beatriz Lobo
Maria Inês Barbosa
Maria Teresa Carneiro
Marta Brandão 
Marta Pinto 
Paula Barros 
Vânia Carvalho

Tenores  
Álvaro Braga 
André Duarte Fernandes 
André Gonçalves Fernandes 
Carlos Ribeiro 
Diogo Moreira
Emanuel Teixeira
Francisco Fernandes 
Francisco Lopes
Henrique Ribeiro
Hugo Ferreira 
João Gomes
José Gabriel Costa 
José Sousa 
Luís Rocha
Miguel Ferreira 
Nuno Ramos
Pedro Levandeira 
Pedro Teixeira
Ricardo Pereira 
Ricardo Leão

Baixos
Albano Costa
André Mendes
António Gomes 
Cristiano Bragança
Diogo Silva 
Francisco Machado
Francisco Costa 
Gonçalo Moreira 
Hugo Machado 
Ivo Costa
João Neves 
João Paulo Sousa
João Pedro Pinto
Leonardo Sousa 
Marco Gonçalves
Micael Pinto
Nuno Pinho
Pedro Botelho
Pedro Pereira 
Rui Monteiro
Rui Pereira 
Samuel Ferreira
Tiago Sousa 
Vasco Canastra 
Vítor Ribeiro

Coro de Pais 
da AMCC

Sopranos 
Ana Cláudia Nogueira 
Cristina Pereira 
Isabelle Mendes 
Ester Ramalho 
Maria José Godinho 
Maria José Teixeira 
Paula Ramos 
Raquel Sousa  
Sandra Gonçalves  
Teresa Silva 
Virgínia Azevedo 
Cristina Silva 

Contraltos 
Anabela Santos
Cândida Maciel 
Alexandra Morgado 
Cecília Sousa 
Conceição Cartageno  
Graça Cartageno  
Isabel Pereira 
Maria Carolina Lobo 
Maria Rosa Oliveira  
Rosa Oliveira  
Susana Januário  
Catarina Antunes

Tenores 
Alexandre Vasconcelos  
António Magalhães  
António Santos 
João Rodrigues  
Jorge Pinto 
Luís Machado 
Pedro Miguel Leal 
Delfim Batista

Baixos
Agostinho Pereira 
João Godinho  
Jorge Gabriel  
José Pereira  
Oliveira Gomes 
Paulo Isidro 
Vítor Vaz


