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APOIOPROMOTOR

Edward Luiz Ayres d’Abreu
Pálido pálio lunar... (2016; c.14min)*

Alexandre Almeida
Sinfonieta Grotesca (2016; c.13min)*

Alain M. Rosa
The Seven Dances of Demons (2016; c.15min)*

1. Prelude to the sinners
2. Satan, the demon of wrath
3. Belphegor, the demon of sloth
4. Beelzebub, the demon of gluttony
5. Asmodeus, the demon of lust
6. Leviathan, the demon of envy
7. Mammon, the demon of greed
8. Lucifer, the demon of pride
9. Postlude for the redemption

Daniel Martinho
Stellar (2016; c.20min)**

1. Intro
2. Orion Spur
3. Altair
4. Intermission
5. Ras Alhague (Alpha Ophiuchi)
6. Vega
7. Outro

* Estreias mundiais; obras finalistas do V Concurso Nacional 

de Composição BSP

**Estreia mundial; encomenda da BSP

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 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, Jean ‑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 como com grupos como Vozes da Rádio, 
Quinta do Bill, Quarteto Vintage, European Tuba Trio, etc. Foi diri‑
gida por maestros internacionalmente reputados como Jan Cober, 
Douglas Bostock, José Rafael Vilaplana, Alex Schillings, Rafa Agulló 
Albors e Eugene Corporon, entre outros. Promove masterclasses 
com professores de reconhecido mérito artístico, bem como Cursos 
de Direcção de Banda orientados por maestros prestigiados.

A BSP obteve o 1º prémio no II Concurso Internacional de Bandas 
de La Sénia na Catalunha (Espanha, 2008), na 1ª secção, e igual‑
mente 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. 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.



Notas dos compositores

Edward Luiz Ayres d’Abreu
Pálido pálio lunar...

Pálido pálio lunar... é um poema sinfónico. O texto que lhe serviu de 
base, de Fernando Pessoa, intitula ‑se Minuete invisível e foi primei‑
ramente publicado na revista Portugal Futurista em 1917.

Elas são vaporosas,
Pálidas sombras, as rosas
Nadas da hora lunar...

Vêm, aéreas, dançar
Com perfumes soltos
Entre os canteiros e os buxos...

Chora no som dos repuxos
O ritmo que há nos seus vultos...

Passam e agitam a brisa...
Pálida, a pompa indecisa
Da sua flébil demora
Paira em auréola à hora...

Passam nos ritmos da sombra...
Ora é uma folha que tomba,
Ora uma brisa que treme
Sua leveza solene...

E assim vão indo, delindo
Seu perfil único e lindo,
Seu vulto feito de todas,
Nas alamedas, em rodas,
No jardim lívido e frio...

Passam sozinhas, a fio,
Como um fumo indo, a rarear,
Pelo ar longínquo e vazio,
Sob o, disperso pelo ar,
Pálido pálio lunar...

Alexandre Almeida
Sinfonieta Grotesca

Esta obra procura ser uma representação musical do grotesco no 
conceito geral e artístico da palavra. Os ambientes aqui tentados 
reflectem uma natureza tanto irónica como demoníaca e defor‑
mada, mas ao mesmo tempo com um carácter calmo e apazigua‑
dor. Ao longo de três andamentos contínuos, procurei apresentar 
atmosferas contrastantes de dúvida/certeza e calma/explosão, 
entre outros. A formação da banda sinfónica é utilizada tanto numa 
vertente camerística – criando grupos de câmara no interior dos 

naipes mas também juntando instrumentos de naipes diferentes 
– como numa vertente de massa orquestral poderosa.

O primeiro andamento baseia ‑se na dicotomia dúvida/certeza, 
apresentado um carácter tanto veloz e incisivo como calmo e 
contemplativo que culmina numa parte final quase irónica. Este 
é diluído num segundo andamento que, embora procurando um 
espírito de meditação e tranquilidade sonora, se vai tornando cada 
vez mais obcecado e na emergência de uma explosão de força 
que acaba por acontecer no final com um enorme tutti orquestral. 
Aqui o indutor desta obsessão é o piano com intervenções que, 
embora quase minimais, funcionam como um grito crescente por 
uma conclusão. O terceiro andamento é como que um seguimento 
mais ágil da obsessão gerada no primeiro andamento e desenvol‑
vida no segundo. O cânone inicial vai crescendo até perto do fim do 
andamento e evolui continuamente até uma espécie de “marcha 
grotesca”, culminando num epílogo que mais uma vez procura a 
contemplação em detrimento da dúvida. Serve a utilização da 
ressonância do tampo do piano pelos trompetes como represen‑
tação da continuidade desta dúvida.

Alain M. Rosa
The Seven Dances of Demons

The Seven Dances of Demons é uma suite de danças de cariz 
sarcástico, para banda sinfónica, inspirada no “Inferno” da Divina 
Comédia de Dante Alighieri. Na obra de Dante, o autor percorre o 
Inferno guiado pelo poeta romano Virgílio. O Inferno divide ‑se em 
nove círculos de sofrimentos, encontrando ‑se os pecados mortais 
distribuídos pelos círculos. Esta ideia serviu de inspiração para a 
construção da obra, também ela se dividindo em nove andamen‑
tos e retratando cada um dos pecados mortais.

A obra principia com um prelúdio, tal como o abrir de um livro. 
Seguem ‑se sete andamentos em forma de danças de carácter 
contrastante, fazendo alusão a cada um dos sete demónios; por 
outras palavras, a cada um dos sete pecados mortais (ira, preguiça, 
gula, luxúria, inveja, ganância e avareza). Por fim, para fechar o livro, 
a obra conclui com um poslúdio.

1.  Prelude to the sinners (Prelúdio para os pecadores): O prelú‑
dio retrata o sofrimento e o medo dos pecadores ao serem 
acolhidos nas portas do Inferno.

2.  Satan, the demon of wrath (Satã, o demónio da ira): Esta dança 
é inspirada no carácter de minueto, rápido e enérgico.

3.  Belphegor, the demon of sloth (Belfegor, o demónio da 
preguiça): Belfegor é retratado com um bolero lento e pesado.

4.  Beelzebub, the demon of gluttony (Belzebub, o demónio da 
gula): Uma valsa irónica “embebida” de pequenas citações. 

5.  Asmodeus, the demon of lust (Asmodeu, o demónio da luxúria): 
O clarinete toma a forma do demónio e convida os pecado‑
res para um tango.

6.  Leviathan, the demon of envy (Leviatã, o demónio da inveja): 
Dança inspirada numa dança árabe. O andamento dá destaque 
a três percussionistas, deixando o resto da banda fora de cena.

7.  Mammon, the demon of greed (Mammon, o demónio da 
ganância): Dança com o carácter de uma giga.



8.  Lucifer, the demon of pride (Lúcifer, o demónio do orgulho/
avareza): Este andamento retrata a arrogância do demónio e a 
sua vaidade, utilizando o fandango como mote para uma sátira.

9.  Postlude for the redemption (Poslúdio para a redenção): Este 
é o capítulo final da história onde as almas pecadoras foram 
perdoadas e libertadas dos seus pecados.

Daniel Martinho
Stellar

“I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of 
this Universe, we are in this Universe, but perhaps more impor‑
tant than both of those facts is that the Universe is in us. When I 
reflect on that fact, I look up – many people feel small, because 
they’re small and the Universe is big, but I feel big, because my 
atoms came from those stars.”

NEIL DEGRASSE TYSON, ASTROFÍSICO

Observar o céu estrelado pode ter tanto de fascinante como de 
mágico. O ser humano sempre procurou aprender e descobrir 
através desta prática uma grande quantidade de dados sobre o 
universo, na busca de possíveis relações entre a sua história e os 
fenómenos cósmicos. Fruto da imaginação e da criatividade, estas 
primeiras observações deram origem às constelações: grupo de 
estrelas fixas que, ligadas por linhas imaginárias, formam também 
uma figura imaginária, a que corresponde um nome especial.

A composição de Stellar (estelar: adjectivo – das estrelas ou a 
elas relativo) teve como inspiração para a sua escrita um conjunto 
de três estrelas que sobressaem no céu nocturno de Verão, por 
formarem um [quase] triângulo equilátero (conhecido como “Triân‑
gulo de Verão do Sul”). Essas estrelas são: Altair, Ras Alhague e Vega.

Na verdade, Stellar conta com quatro secções principais. Após 
uma introdução, caracterizada por acentuações fortes nos instru‑
mentos graves da orquestra e na electrónica, surge a primeira 
grande secção: Orion Spur (Braço de Órion ou Braço Local).

Orion Spur – um braço espiral da Via Láctea, onde se encontra 
o Sistema Solar, bem como quase todas as estrelas observadas a 
olho nu – caracteriza ‑se por uma secção com um tempo lento, onde 
o material musical se desenvolve de forma progressiva. Massas 
sonoras aparentemente estáticas tornam ‑se cada vez mais agita‑
das, ao nível da sua textura, à medida que a obra avança.

Altair – “aquele que voa”, a estrela mais brilhante da constela‑
ção da Águia – (segunda secção) é representada musicalmente 
através de um jogo de acentuações rítmicas realizado, essencial‑
mente, pelos instrumentos de metal, saxofones, clarinete baixo e 
fagotes, juntamente com diversas melodias “intermitentes” nos 
restantes instrumentos da orquestra e na electrónica.

Depois de uma pequena transição apresenta ‑se Ras Alha‑
gue – “a cabeça do coleccionador de serpentes” –, a estrela mais 
brilhante da constelação de Ofiúco (terceira secção). Talvez 
pelo seu nome de origem, evidentemente árabe, esta secção 
compreende uma linguagem musical mais próxima desta cultura, 
com melodias apresentadas, numa primeira fase, nos saxofones 
e trompetes, estendendo ‑se posteriormente a toda a orquestra.

A quarta e última secção, Vega – “águia mergulhando”, a estrela 
mais brilhante da constelação de Lira –, projecta, por um lado, uma 
secção de carácter grandioso (também por ser a estrela mais 
brilhante deste trio); e, por outro, o final desta viagem cósmica. 

Luís Carvalho direcção musical

Clarinetista, maestro e compositor, Luís Carvalho distingue ‑se 
como um dos mais versáteis músicos portugueses da sua gera‑
ção. Apresentou ‑se em recitais e concertos um pouco por todo o 
mundo, muitas vezes estreando as suas próprias obras e de outros 
compositores contemporâneos portugueses e estrangeiros, várias 
das quais tendo ‑lhe sido expressamente dedicadas. 

Doutorado em Música pela Universidade de Aveiro, foi galar‑
doado em diversos concursos, destacando ‑se os prémios obtidos 
no Concurso de Interpretação do Estoril (2001) e no 4º Concurso 
Internacional de Composição da Póvoa de Varzim – pela sua obra 
orquestral Metamorphoses… hommage à M. C. Escher (2009). Foi 
ainda vencedor da Audição para Jovens Maestros organizada pela 
Orquestra Metropolitana de Lisboa (2010) e, em 2012, nomeado 
para o Prémio Autores da SPA (Sociedade Portuguesa de Auto‑
res) pela sua obra orquestral Nise Lacrimosa. Já em 2013 foi distin‑
guido pelo jornal nortenho Audiência com o Troféu Prestígio, pela 
sua carreira dedicada à música. 

Tem dirigido as mais importantes orquestras nacionais, tais como 
a Sinfónica Portuguesa, Nacional do Porto, Metropolitana de Lisboa, 
Orquestra do Algarve, Filarmonia das Beiras, Clássica da Madeira, 
Orquestra de Câmara Portuguesa, Sinfónica da Póvoa de Varzim, 
Sinfónica da Universidade de Aveiro, Sinfónica da ESART (Castelo 
Branco), Sinfónica do Conservatório de Música do Porto, Sinfónica 
da EPMVC (Viana do Castelo), Orquestra Clássica de Espinho ou 
Banda Sinfónica Portuguesa. Tem também actuado com vários agru‑
pamentos no estrangeiro: Rússia, Itália, Hungria, Espanha e Finlândia.

É fundador e director artístico/musical da Camerata Nov’Arte 
(Porto), com a qual tem desenvolvido projectos artísticos inovado‑
res – incluindo uma aclamada digressão ao Brasil em 2013 – e cruza‑
mentos disciplinares com teatro. Acompanhou solistas da craveira 
de Pedro Burmester e João Bettencourt da Câmara (piano), Rado‑
van Vlatkovic e Paulo Guerreiro (trompa), Alain Damiens, Justo Sanz, 
Josep Fuster e Arno Piters (clarinete), Pedro Carneiro, Simantra GP 
(percussão), Henrique Portovedo (saxofone), Rui Lopes (fagote), 
José Pereira e Tamila Kharambura (violino), Jutta Puchhammer‑
‑Sédillot e Pedro Meireles (viola), Marco Pereira (violoncelo) ou Elsa 
Saque, Carlos Guilherme, Mário Alves, Raquel Camarinha, Dora 
Rodrigues, Sara Braga Simões, Ana Paula Russo, Maria Luísa de 
Freitas e Cristiana Oliveira (canto), entre outros. 

O repertório que aborda é vasto e ecléctico, estendendo ‑se 
do barroco à actualidade, e inclui várias primeiras audições abso‑
lutas. No campo da música de cena a sua experiência inclui a 
estreia da ópera Auto da Fundação de Coimbra (Coimbra, 2004) 
de Manuel de Faria e ainda interpretações de La Voix Humaine 
(Poulenc), Il Secreto de Susanna (Wolf ‑Ferrari), Pierrot Lunaire 
(Schoenberg) e o conto musical encenado Como se faz cor ‑de‑
‑laranja, de Pedro Faria Gomes.



A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DEMECENAS PROGRAMAS DE SALA

Igualmente reconhecido como compositor, obras suas têm sido 
apresentadas em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Holanda, 
Venezuela e Brasil, por intérpretes e agrupamentos nacionais e 
estrangeiros. Do seu catálogo, que é maioritariamente editado 
pela AvA ‑editions, destacam ‑se Nise Lacrimosa (encomenda 
do Cistermúsica 2011/Alcobaça) e Metamorphoses… hommage à 
M. C. Escher, ambas para orquestra; Fantastic Variations e Chia‑
roscuro, ambas para banda sinfónica (encomendas da Banda 
Sinfónica Portuguesa); Dodekathlon, para tuba solo e ensemble 
de metais graves (encomenda de Sérgio Carolino para os Mr. SC 
& The Wild Bones Gang); Sax ‑suite para quarteto de saxofones 
(editado em CD pela Numérica) e Hornphony para quarteto de 
trompas (editado em CD pela Afinaudio), bem como obras para 
instrumento solo. No âmbito da sua investigação de doutoramento 
concebeu uma “reinvenção dos esboços para grande ensemble” 
baseada nos rascunhos deixados por Gustav Mahler para a Sinfo‑
nia n.º 10, em Fá sustenido maior. Esta nova versão foi estreada pelo 
próprio dirigindo a Camerata Nov’Arte (Junho 2014).

Luís Carvalho participa em cerca de uma vintena de CDs como 
clarinetista, maestro ou compositor, em etiquetas como Numé‑
rica, Casa da Música, Afinaudio, Public Art e Molenaar. É docente 
da Universidade de Aveiro.

Daniel Martinho electrónica

Daniel Martinho nasceu em 1985, em Vila Nova de Gaia. Após ter 
frequentado a Academia de Música de Espinho, ingressou em 2006 
na Escola Superior de Música, Artes e Espectáculo, onde concluiu 
o curso de Composição. Aqui teve oportunidade de trabalhar com 
professores como Carlos Guedes, Dimitris Andrikopoulos, Eugénio 
Amorim e Fernando Lapa. Ainda na ESMAE frequentou seminários 

e aulas particulares com Klaas de Vries, Magnus Lindberg, Jona‑
than Harvey, Helmut Lachenmann, Vic Hoyland e Ricardo Climent, 
entre outros. Posteriormente, frequentou o mestrado em Compo‑
sição e Teoria Musical na mesma instituição. Em 2007, a obra para 
ensemble Cosmos foi seleccionada para uma leitura pelo Remix 
Ensemble Casa da Música (sob a direcção de Rolf Gupta), o mesmo 
acontecendo em 2009 com a obra para ensemble Concerto para 
contrabaixo (sob a direcção de Peter Rundel). Participou como 
convidado no Labo#8 (workshop de composição) na Bélgica, em 
2009, sob orientação de Jean ‑Luc Fafchamps e Jean ‑Marc Sullon.

Foi nomeado Jovem Compositor em Residência da Casa da 
Música em 2010, e nesse âmbito foram estreadas três obras: Anto‑
logia do Tempo 1. Génese pelo Quarteto de Cordas de Matosinhos; 
Antologia do Tempo 2. Ritual  ‑ fluxo contínuo pelo Remix Ensem‑
ble dirigido por Peter Rundel e Antologia do Tempo 3. Apogeu pela 
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música dirigida por Pedro 
Neves. Teve obras encomendadas pela Banda Sinfónica Portu‑
guesa, Sond’Ar ‑te Electric Ensemble, MR SC & The Wild Bones 
Gang, Yamaha Tuba Duo e Doppio Ensemble, entre outros. Para 
além de Portugal, várias das suas obras foram estreadas/apresen‑
tadas nos Estados Unidos da América, Japão, China e Suíça. Tem 
obras gravadas em CD pela Casa da Música (O Estado da Nação) 
e pela Octavia Records Inc. (Yamaha Tuba Duo – Live in Japan).

Foi membro do júri do Prémio de Composição Século XXI 
(promovido pela Escola Profissional de Música e Academia de 
Música de Viana do Castelo) e da 2ª Edição do Concurso Nacio‑
nal de Composição BSP (Banda Sinfónica Portuguesa). 

Paralelamente ao seu trabalho como compositor, exerce acti‑
vidade docente na Academia de Música de Costa Cabral e no 
Conservatório de Música da Maia (Análise e Composição Musi‑
cal). Escreve ainda música para teatro e filmes, bem como arranjos 
e orquestrações para diferentes formações instrumentais.

Flautas
Clara Saleiro
Daniela Anjo
David Leão (piccolo)

Oboés
Paulo Areias
Joana Soares
Juliana Félix (c. inglês)

Fagotes
Lurdes Carneiro
Gabriel Fonseca

Clarinetes
Crispim Luz
Tiago Bento
Ana Rita Petiz
Nuno Sousa
João Ramos
Luísa Marques
Alcina Azevedo

Frederic Cardoso
Pedro Ramos
Fábio Meneses
Edgar Silva
Hélder Tavares
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)

Saxofones
– Alto
Gilberto Bernardes
Hugo Marinheiro
– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa
– Barítono
Marcelo Marques

Trompas
Jaime Resende
André Maximino
Nelson Silva

Nuno Silva
Edna Fernandes

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

Trombones
Tiago Nunes
Emanuel Rocha 
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Ricardo Antão

Tubas
Avelino Ramos
João Soares
Jorge Fernandes

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

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Bernardo Soares


