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Marcel Poot 
Ouverture Joyeuse (1934; c.5min.)

Rob Goorhuis 
Variações sobre um tema pentatónico (1987; c.18min.)

Pausa [c.5min.]

Dana Wilson 
Avatar, concerto para fagote (2005; c.15min.)
1. Krishna
2. Kalki
3. Juggernaut 

Karel Husa 
Music for Prague 1968 (1968; c.22min.)
1. Introdução e Fanfarra
2. Ária
3. Interlúdio
4. Tocata e Coral 

Marcel Poot (Bélgica, 1901 – Bruxelas, 1988) é um dos composi‑
tores belgas mais representados nas salas de concerto mundiais. 
Filho de Jan Poot, director do Teatro Real Flamengo (Bruxelas), 
iniciou os estudos musicais com o organista Gérard Nauwelaerts. 
Posteriormente estudou no Conservatório de Bruxelas e no Con‑
servatório Real Flamengo (Antuérpia). Em 1916 torna ‑se aluno 
de Paul Gilson em composição e orquestração. Em 1925 – com 
Bernir, Bourguignon, Brenta, De Joncker, Otlet, Schoemaker e 
Stres – formou o grupo Les Synthétistes, que reunia estudantes 
de Gilson, fundado a propósito do 60º aniversário do professor. 
Les Synthétistes procuraram criar uma síntese das tendências 
musicais modernas, sem sacrificar contudo a individualidade de 
cada um, representando um paralelo belga dos Les Six (França) 
ou do Grupo dos Cinco (Rússia). Em 1930, Marcel Poot venceu o 
Prémio Rubens, permitindo ‑lhe mudar ‑se para Paris onde come‑
çou a trabalhar com Paul Dukas na École Normale de Musique. 
De regresso a Bruxelas, começou a carreira enquanto professor 
trabalhando em escolas secundárias, na Academia de Música 
Vilvoorde e no Conservatório de Bruxelas, onde leccionou har‑
monia e contraponto. Foi Director do Conservatório de Bruxelas 
(entre 1949 e 1966), membro da Academia Real Flamenga, Presi‑
dente do Júri do Concurso Rainha Isabel e Presidente da Socie‑
dade Belga dos Direitos de Autor. 

Para além das influências da cultura moderna que o inspi‑
raram, particularmente o cinema e jazz, Poot foi influenciado 
pela música de compositores como Ravel, Stravinski e Richard 
Strauss. A obra que abre este concerto é precisamente aquela 
onde podemos encontrar reminiscências de Till Eulengspiegel 
e que catapultou Marcell Poot para o plano internacional. Escrita 
em 1935, Ouverture Joyeuse é dedicada a Paul Dukas e apre‑
senta algumas das características essenciais do estilo de Poot, 
como a graça e boa disposição.

Banda Sinfónica 
Portuguesa
Alex Schillings direcção musical
Lurdes Carneiro fagote 



O tema pentatónico é o fio condutor da segunda obra deste 
concerto, assinada pelo compositor Rob Goorhuis (Amester‑
dão, 1948). Estudou piano, órgão, direcção coral e orquestral e 
teoria musical nos Conservatórios de Ultrecht, Arnhem e Til‑
burg. Durante vários anos foi instrumentista e maestro, dirigindo 
coros e orquestras e participando em diversos programas na 
rádio e televisão holandesa. Integrou ensembles e participou em 
festivais, sendo convidado para jurado em competições corais 
e de orquestra.

Desde 1977, Rob Goohuis começou a focar ‑se principal‑
mente na composição para orquestras de sopros e coros. Varia-
ções sobre um tema pentatónico é uma obra escrita em 1987 
para a Banda de Sopros de Thorn. Tal como o nome anuncia, a 
obra consiste em 5 variações sobre um tema pentatónico. Os 
elementos básicos do tema são terceiras menores e segundas 
maiores descendentes, construindo uma melodia que se des‑
dobra na variação final. A primeira variação remete ‑nos para a 
música minimal com os seus padrões repetitivos e com peque‑
nas intervenções dos vários instrumentos. A segunda apresenta 
um carácter explosivo, com acordes quebrados onde os metais 
ganham particular destaque. Segue ‑se um intermezzo bastante 
calmo sobre um tema coral, criando dois temas contrastantes. A 
quarta variação é um scherzo virtuoso, seguindo ‑se um final bri‑
lhante que encerra a obra com energia explosiva. 

As obras do compositor norte ‑americano Dana Wilson 
(Lakewood, Ohio, 1946) têm sido interpretadas por diversos 
ensembles internacionais e um pouco por todo o mundo. Rece‑
beu inúmeros prémios de composição e as suas obras são publi‑
cadas pela Boosey e Hawkes, Alfred Music Publishers, Ameri‑
can Composers Forum e Ludwig Music Publishers. É doutorado 
pela Eastman School of Music e lecciona actualmente na Escola 
de Música de Ithaca. É co ‑autor do livro Contemporary Choral 
Arranging e escreveu vários artigos sobre música. 

Avatar, concerto para fagote é uma composição de 2005 e 
divide ‑se em três andamentos: Krishna, Kalki e Juggernaut. Para 
o compositor, o fagote é um instrumento bastante curioso, um 
verdadeiro desafio para o instrumentista, com um som que tanto 
pode ser jocoso como assustador. Várias peças têm demons‑
trado a faceta mais humorada do instrumento, por isso Wil‑
son compôs uma obra focando a sua capacidade de suplicar, 
comandar e encantar. Daqui surge o papel do avatar. Um avatar 
é a encarnação de um ser imortal, ou do Ser Supremo. Deriva da 
palavra em sânscrito “Avatara”, que significa “descendente” e em 
geral subentende um descendente deliberado no reino mortal 
com propósitos especiais. Krishna é um dos avatares de Vishnu, 
com o corpo da cor de uma nuvem escura, uma vez que Krishna 
simboliza a água, o Deus da Preservação. A água é o princípio 
básico da vida que alimenta as plantas e animais, o elemento 
básico da existência. Neste andamento inicial, o fagote canta 
uma melodia onde expõe toda a sensualidade, com uma percus‑
são oriental que acentua este carácter lascivo. O segundo anda‑
mento, Kalki, tem o nome do último avatar de Vishnu e é a metá‑
fora da eternidade e do tempo. O seu carácter assenta sobretudo 
numa sonoridade típica do jazz, onde o solo do fagote é tratado 
posteriormente pela restante formação, existindo espaço para 

intervenções solísticas dos instrumentos. O último andamento 
é também o título de um dos avatares de Vishnu, significando 
“senhor do mundo” e utilizado para descrever literalmente ou 
metaforicamente uma força imparável, que esmagará tudo no 
seu caminho. De carácter rítmico e frenético é aqui que o fagote 
demonstra todo o seu virtuosismo e sua força imparável. 

O concerto encerra com uma obra emblemática de Karel Husa 
(Praga, 1921), compositor e maestro vencedor do Prémio Pullitzer 
para a Música em 1969. Estudou no Conservatório de Praga com 
Jaroslav Řídký, frequentando cursos de direcção orientados por 
Metod Doležil e Pavel Dědeček. Prosseguiu estudos em composi‑
ção e direcção em Paris, estudando com Arthur Honegger, Nadia 
Boulanger, Jean Fournet, Eugène Bigot e André Cluytens. Depois 
de estudar direcção na École Normale de Musique e no Con‑
servatório de Paris, iniciou a sua carreira dirigindo as principais 
orquestras mundiais.

Music for Prague 1968 é provavelmente a obra mais conhecida 
do compositor, escrita em memória da invasão da Checoslová‑
quia pela União Soviética. Nesse momento histórico, o compositor 
encontrava ‑se em casa, nos Estados Unidos da América, a ouvir 
o relato dos acontecimentos pela rádio. Comovido, escreveu uma 
partitura com quatro andamentos que conquistou de imediato um 
lugar de relevo no repertório das orquestras de sopro.

«Existem três grandes ideias que interligam esta partitura. 
A primeira e a mais importante é a canção de guerra hussita do 
séc. XV, “Ktož jsú boží bojovníci” (Nós que somos guerreiros de 
Deus), um símbolo de resistência e esperança desde há centenas 
de anos, utilizado sempre que a destino pesava sobre a nação 
Checa. (…) O início desta canção religiosa é anunciado suave‑
mente no primeiro andamento pelos tímpanos, e a obra conclui‑
‑se com um grande coral em uníssono. O tema nunca é usado na 
totalidade. A segunda ideia é o som dos sinos ao longo da com‑
posição; Praga, nomeada a Cidade das Cem Torres, tem usado 
a magnificência dos sinos das suas igrejas como sinal de aflição 
ou de vitória. A última ideia é um motivo de três acordes que apa‑
recem primeiro suavemente no solo de piccolo no início da peça, 
nas flautas, clarinetes e trompas. (…) Há ainda o canto de um pás‑
saro no início, símbolo da liberdade que Praga viu apenas por 
momentos ao longo de anos de existência.» (Karel Husa)

 LILIANA MARINHO, 2016



Alex Schillings direcção musical

Alex Schillings nasceu numa família onde a música de sopros e a 
música clássica desempenhavam um papel importante no quo‑
tidiano. Aos oito anos, ingressou na banda de sopros da comuni‑
dade local como trompetista, prosseguindo os estudos no Con‑
servatório de Maastricht, onde estudou também direcção de 
orquestra de sopros, licenciando ‑se aí em 1983. Estudou direc‑
ção de orquestra com Rien Rats, Lucas Vis e Anton Kerstjes. Em 
1985, recebeu a Batuta de Prata no Concurso Internacional de 
Maestros do Concurso Mundial de Música em Kerkrade. 

Na segunda metade da década de 1980, foi maestro da 
Orquestra Sinfónica de Kerkrade. Dirigiu ainda a Real Banda 
Sainte Cécile (1989 ‑1995) em Eijsden, a banda militar Johan 
Willem Friso (1995 ‑2001) em Assen, e foi titular da Banda Mili‑
tar Real de Haia (Maio de 2001 a Janeiro de 2002). É consultor 
nacional na área da música de banda na fundação Kunstfactor 
(Utrecht, Holanda) e, desde 1998, maestro da Nationaal Jeugd 
Harmonie Orkest. Dirige a Brass Band Schoonhoven desde 2004 
e a Banda de Sopros Real de Peer (Bélgica) desde 2005.

É frequentemente convidado para orientar cursos de direc‑
ção. É o professor principal de direcção no Conservatório ArtEZ 
em Zwolle e no Conservatório Real de Haia.

Lurdes Carneiro fagote

Lurdes Carneiro iniciou os estudos de fagote aos 11 anos, na 
Escola Profissional Artística do Vale do Ave – Artave, com 
Robert Glassburner. Prosseguiu os estudos na Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo do Porto na classe de Hugues 
Kesteman. Em 2002 (ao abrigo do Programa Erasmus) estudou 
com Gunter Pfinzenmaier na Staatliche Hochschule für Muzik 
– Karlsruhe. Realizou masterclasses com Arlindo Santos, Ser‑
gio Azzolini, Vincenzo Menghini, Pierre Kerremans, Pierre Olivier 
Martens e Gustavo Nunez. Foi bolseira da Fundação Calouste 
Gulbenkian desde 1996 até à conclusão dos estudos, em 2003. 
Enquanto estudante, foi membro da Orquestra das Escolas de 
Música Particulares (1997 e 1998), Orquestra Nacional de Sopros 
dos Templários e Orquestra Sinfonieta. Foi também 1º fagote da 
Orquestra Académica do Porto. 

Colaborou com a Orquestra Nacional do Porto, Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, Real Filarmonia da Galiza, Orquestra Gul‑
benkian e mais regularmente com o Remix Ensemble. Trabalhou 
com maestros como Marc Tardue, Omri Hadari, Milan Horvat, 
Christoph König, Stefan Asbury, Antoni Ros Marba, Joana Car‑
neiro e Peter Rundel, entre outros.

No Prémio Jovens Músicos obteve uma Menção Honrosa 
em Música de Câmara (Nível Médio, 1998) e o 2º Prémio em 
Fagote (Nível Superior, 2003). Participou no Curso Internacio‑
nal de Música Antiga (1998), onde trabalhou com Jill Feldman, 
Peter Holstag, Rainer Zepperling, Richard Gwilt e Ketil Haug‑
sand. Foi membro da Escola de Verão da Orquestra de Jovens da 
União Europeia (2000), onde trabalhou com Eckart Hübner, Lutz 
Köhler, Vladimir Ashkenazy, Yakov Kreisberg e Christopher Adey.

Integra o Serenade Ensemble e Quarteto de Madeiras Assai, 
tendo realizado concertos em Vila Real, Vila Praia de Âncora, 
Porto, Viana do Castelo e Lamego. Colabora regularmente com 
a Camerata Nov’Arte. Realizou concertos com Órgão na Capela 
da Universidade de Coimbra e na Igreja da Lapa (Porto). Integra 
a Orquestra de Câmara Portuguesa desde 2007 e a Banda Sin‑
fónica Portuguesa desde 2009.

É Mestre em Ensino da Música pela Escola das Artes da Uni‑
versidade Católica Portuguesa, com a dissertação “A Avaliação 
da Performance no Ensino Profissional de Música – Processos 
de avaliação e subjectividade”. Lecciona na Escola Profissional 
Artística do Vale do Ave – Artave.

Banda Sinfónica Portuguesa 

Sedeada no Porto, a Banda Sinfónica Portuguesa teve o seu con‑
certo de apresentação no dia 1 Janeiro de 2005 no grande audi‑
tório do Teatro Rivoli do Porto, onde também gravou o seu pri‑
meiro 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 por‑
tugueses, num concerto realizado no auditório da Faculdade de 
Engenharia do Porto. Tem vindo a gravar regulamente outros tra‑
balhos 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 Gui‑
lhermina 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 apre‑
sentação de talentosos solistas nacionais e internacionais, 
destacando  ‑se nomes como Sérgio Carolino, Mário Laginha, Eli‑
sabete 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 peda‑
gógica, levando a cabo masterclasses de instrumento com pro‑
fessores 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 Con‑
vidado da BSP), 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. 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 par‑
ticipações nos Certames Internacionais de Boqueixón e Vila de 
Cruces (Espanha).

A BSP obteve o 1º prémio no II Concurso Internacional de Ban‑
das 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 atri‑
buída 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.

A Banda Sinfónica Portuguesa é uma Associação cultu‑
ral sem fins lucrativos, apoiada pelas escolas de ensino artís‑
tico especializado 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

Flautas
Herlander Sousa
Daniela Anjo
Fernando Marinho (piccolo e flauta alto)
David Leão (piccolo)

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

Fagotes
Gabriel Fonseca
Pedro Rodrigues

Clarinetes
Crispim Luz
Mário Apolinário
Nuno Sousa
João Paiva
João Ramos
José Pinto
Alcina Azevedo
Rui Lopes
André Silva
Pedro Ramos
Edgar Silva
Hélder Tavares
Filipe Pereira (requinta)
Hugo Folgar (cl. baixo)
Pedro Santos (cl. baixo)

Saxofones
– Alto
Gilberto Bernardes (sax. soprano)
Lúcio Monteiro
– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa
– Barítono
Marcelo Marques

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

Trompetes
Telmo Barbosa
Hélder Fernandes
Tiago Ferreira
Carlos Martinho
Pedro Celestino
Carlos Leite

Trombones
Tiago Nunes
Emanuel Rocha 
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Avelino Ramos
Jorge Viana
Daniel Afonso

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

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Harpa
Carolina Coimbra

Piano
Brenda Hermida


