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Luís Salgueiro
MONTEMOR‑O‑NOVO, 1993

Mar Violento

Texturas complexas forçam modos particulares de ouvir. Linhas 
mais redundantes entre si, quanto às suas características morfo‑
lógicas, deslocam a atenção para as relações entre elas: um coral 
homofónico, por exemplo, é percepcionado geralmente como um 
bloco, muito embora seja composto por linhas com coerência meló‑
dica interna; a principal característica perceptual é a harmonia, que 
é o resultado das relações intervalares entre as várias vozes, e não 
os movimentos melódicos individuais das linhas. No outro extremo, 
a ausência de qualquer redundância morfológica (quando todas 
as linhas são extremamente diferentes entre si) promove igual‑
mente uma audição geral e textural. Nestes casos, a percepção 
das vozes – se é que as suas diferenças extremas permitem que 
as vozes sejam entendidas perceptualmente como tal – dá lugar 
a uma audição global, com enfoque no timbre, na dinâmica ou em 
elementos que surjam em relevo num jogo quase pictórico entre 
figura e fundo.

A oposição entre estes dois extremos sugere a existência de 
um possível eixo entre texturas compostas por linhas altamente 
redundantes e linhas altamente diferenciadas; a forma como estas 
duas situações díspares provocam reacções em tudo semelhantes 
instou ‑me a explorar o centro desse eixo. O que estará no meio? 
É musicalmente possível ou desejável fazer a transição de um pólo 
para o outro?

Assim, esta peça resulta, em parte, da aplicação deliberada 
da densidade como parâmetro composicional para o controlo de 
texturas complexas construídas a partir da acumulação vertical e 
horizontal de eventos sonoros.

Um dos compositores importantes para o meu pensamento 
– quer nesta peça, quer no geral – é Luciano Berio. A heterofo‑
nia sempre foi um recurso querido ao compositor italiano. No eixo 
imaginário que une a redundância à singularidade, a heterofonia 
surgirá essencialmente nesse centro imaginado acima. É minha 
opinião que pode ser observada na carreira de Luciano Berio uma 
exploração sistemática desse recurso, que empurra a técnica tal 
como ele a recebeu de Debussy e Mahler até um extremo que 
culmina durante os anos 80, em peças como Requies e Forma-
zioni, e que é empregue em contexto orquestral até ao final da vida 
do mestre italiano. Tento aqui tirar consequências desse traba‑
lho, que tem laços mais estreitos com a tradição do que noutros 
compositores que trabalhem o ponto e a massa como materiais.

Esta peça inscreve ‑se na longa lista das obras subordinadas à 
temática do mar. A força incrível e a sua dimensão insofismável – 
“era muito difícil frente a mim/compreender esse território abso-
luto”, escreve José Tolentino Mendonça – instigaram compositores 
na direcção de metáforas sistemáticas como ritmos de barca‑
rola para a ondulação, sonoridades brilhantes por quintas para 
a prata dos brilhos e reflexos ou tuttis particularmente heróicos 
para evocar a coragem de quem se faz sobre um mar bravo. Muitos 
desses recursos são empregues ainda hoje; porém, é observável 

que o que mais continua a impressionar os compositores que se 
detêm perante o mar é, vez e outra, a sua escala relativamente 
a nós. Os tuttis verticais foram esvaziados, sobrando apenas as 
profundezas do registo, na procura dos fundos; aos brilhos da 
superfície, substituíram ‑se as harmonias densas. Nesta peça, o 
tipo de materiais empregues propõe uma reconfiguração da forma 
como sentimos o corpo ocupar o espaço. Já ninguém se lança às 
águas e as desbrava: o mar de hoje parece ter ‑nos engolido defi‑
nitivamente na nossa pequenez.

LUÍS SALGUEIRO

João Carlos Pinto
BRAGA, 1998

Nadir

Etimologia – do latim medieval nadir, do árabe سلا ريِظَن $ تْم  
(nazīr as ̠ samt), composto por يِظَن (nazīr, “oposto, correspon‑
dente a”) e سلا $ تْم (as ̠ samt, “o zénite”). O prefixo ‘nad’ tem uma 
ligação com o sânscrito, significando fluxo do nada. Seria então 
o canal em que circularia o prana pelo corpo até ao infinito. Em 
astronomia e geografia, nadir é o ponto inferior da esfera celeste, 
o oposto de zénite no meridiano celestial.

Serve assim como metáfora para a existência, para o ser. Nadir é 
um dos locais mais elegantes de todos, aliado à dor e ao sofrimento 
– sentimentos igualmente belos. Nadir, com o seu quarto escuro 
onde o som não existe, um quarto completamente vazio (à excep‑
ção da corda que o divide), pode ter uma fisionomia tenebrosa ao 
primeiro relance. No entanto, é aqui que os homens são Homens e 
não projecções de uma construção social. É nesta existência meta‑
física que temos a oportunidade de existir regidos por uma essên‑
cia de honestidade, a existência mais concreta que alguma vez nos 
foi apresentada no mundo físico.

JOÃO CARLOS PINTO

João Malha
LISBOA, 1991

Apoteose

Na antiguidade, o termo ‘apoteose’ era dado à exaltação e eleva‑
ção de um mortal ao estatuto divino, muitas vezes contada dentro 
de uma narrativa épica de um herói a quem, após várias aventuras 
e desafios, era concedida a honra de se unir aos deuses.

Passando por várias danças e visões musicais por vezes caóti‑
cas, mas também por momentos reflectivos e serenos, a peça 
desenvolve ‑se e luta consigo mesma até um ponto climáctico 
onde consegue ouvir ‑se e sentir ‑se uma espécie de resolução e 
paz transcendental.

JOÃO MALHA

A CASA DA MÚSICA É MEMBRO DE



Jorge Salgueiro
PALMELA, 1969

Substância Nigra, op. 257

Substância Nigra foi concluída em Janeiro de 2018 e composta 
sob encomenda da Banda Sinfónica Portuguesa. Tem a duração 
de 10 minutos, num só andamento sem interrupções ou alterações 
metronómicas. A obra contempla uma parte de electrónica fixa que 
dialoga ao mesmo nível da parte orquestral.

Inspirado nesta parte tão fascinante do cérebro humano – 
a substância nigra –, a obra busca, através do ritmo ostinato de 
dança, recriar sensações de prazer, de vício e de movimento, 
aspectos relacionados com este órgão. Evoca também as tecno‑
logias que nos permitem observar estas estruturas anatómicas e 
as imagens daí decorrentes.

JORGE SALGUEIRO

Pedro Neves direcção musical

Pedro Neves é Maestro Titular da Orquestra Clássica de Espinho 
e Maestro Convidado da Orquestra Gulbenkian. É doutorando na 
Universidade de Évora, tendo como objecto de estudo as seis sinfo‑
nias 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, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orques‑
tra Metropolitana de Lisboa, a Filarmonia das Beiras, a Orques‑
tra da Cidade de Joensuu (Finlândia) e a 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 –, o Grupo de Música Contemporânea 
de Lisboa e 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) e Porto (2016), estando em fase 
final de edição um novo trabalho, gravado em 2017, exclusivamente 
dedicado a música de cinema.

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 Pedro Burmester, Sérgio Carolino, Mário Laginha, 
Elisabete Matos, Jean ‑Yves Fourmeau, Vicente Alberola, Pierre 
Dutôt, Vincent David, Vicente Alberola e Horácio Ferreira, entre 
outros. Algumas apresentações contaram ainda com a participa‑
ção de vários coros do Grande Porto e com grupos como Vozes 
da Rádio, Quinta do Bill, Quarteto Vintage, European Tuba Trio, etc.

Os objectivos da BSP passam também pela iniciativa pedagó‑
gica de levar a cabo masterclasses de instrumento com profes‑
sores de reconhecido mérito artístico, bem como Cursos de 
Direcção de Banda (contando já 16 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, Henrie Adams 
e Eugene Corporon dirigiram  a BSP com enorme sucesso, tendo 
considerado este projecto extraordinário e de uma riqueza cultu‑
ral enorme para Portugal. 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 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, no Teatro Monumental de Madrid (RTVE) e nas 
cidades de Pontevedra, Corunha, Ávila, Llíria e Lleganés, além de 
participações 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 pela Direcção ‑Geral das Artes, no âmbito 
dos projectos sustentados. A direcção artística está a cargo do 
maestro Francisco Ferreira.

Flautas
Hêrlander Sousa
Daniela Anjo
Clara Saleiro (piccolo)

Oboés
Pedro Teixeira
Fernanda Amorim
Telma Mota (c. inglês)

Fagotes
Gabriel Fonseca
Pedro Rodrigues

Clarinetes
Crispim Luz
Horácio Ferreira
Ana Rita Petiz
Tiago Bento
Luísa Marques
Rui Lopes
Alcina Azevedo
Alexandre Abreu
Pedro Ramos
António Lopes
Hélder Tavares
Catarina Carvalho
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)

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

Trompas
Nelson Silva
Carlos Pinho
Edna Fernandes
André Gomes
Nuno Silva

Trompetes
Telmo Barbosa
Carlos Martinho
Sérgio Pereira
João Sousa
Joana Bento
Luís Bernardo

Trombones
Tiago Nunes
Fábio Moreira
Miguel Barros

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Avelino Ramos
João Soares
Jorge Fernandes

Percussão
Jorge Lima (tímpanos)
André Dias
Luís Santiago
Pedro Góis
Tomás Rosa
Paulo Mota

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano
Brenda Hermida
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