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The Sword and the Crown (1991; c.15min)
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Prelude and Scherzo: ‘The Gathering Storm’ –
Chorale I –
Interlude: ‘Triumph and Tragedy’ –
Chorale II –
Postlude and Reconciliation: Dona Nobis Pacem

Philip Sparke 
A Colour Symphony, Sinfonia n.º 3 (2014; c.26min)

1. White
2. Yellow
3. Blue
4. Red
5. Green 

Todas as obras em estreia nacional

Edward Gregson 
SUNDERLAND (REINO UNIDO), 23 DE JULHO DE 1945

The Sword and the Crown
[A Espada e a Coroa]

Em 1988, recebi uma encomenda da Royal Shakespeare Company 
para escrever a música para a trilogia The Plantagenets, encenada 
por Adrian Noble em Stratford ‑upon ‑Avon. Estas peças de teatro 
percorrem um período da história compreendido entre as mortes 
de Henrique V e de Ricardo III. Mais tarde, em 1991, escrevi música 
para Henrique IV, Partes 1 e 2, novamente em Stratford. Todas estas 
peças concentram ‑se na luta pelo poder (a Coroa) através do uso 
da força (espada) e retratam um dos períodos mais conturbados 
da monarquia britânica. 

Esta obra passou a fazer parte do repertório corrente, tendo 
sido tocada por todo o mundo e alvo de gravações comerciais 
e transmissões radiofónicas. Em 2002, fui convidado pela Parc 
and Dare Band para fazer uma versão da obra para orquestra de 

sopros, que foi estreada no Treorchy Hall pelas bandas Black Dyke 
e Parc and Dare, dirigidas por Nicholas Childs. Quando os Serviços 
Musicais da Força Aérea Britânica me encomendaram uma obra 
especialmente dedicada à sua digressão britânica de 1991, pensei 
imediatamente nesta partitura, transformando ‑a numa suite de 
três andamentos para banda sinfónica. 

O primeiro andamento inicia ‑se com uma breve fanfarra para 
dois trompetes que dialogam de forma antifonal fora do palco, 
servindo como prefácio do Requiem aeternam (a morte de Henri‑
que V), antes de mudar o ambiente com o exército inglês a marchar 
para França; ouve ‑se uma marcha vitoriosa francesa, mas a música 
do exército inglês retorna em contraponto. Finalmente, uma breve 
reminiscência do Requiem conduz ‑nos à música triunfal para 
Richard Plantagenet, Duque de York, pai de Eduardo IV e Ricardo III 
(a fanfarra de abertura agora transformada). 

O segundo andamento recupera a música tranquila da Corte 
de Gales escrita para a peça Henrique IV, Parte 1; ouve ‑se fanfarras 
distantes prenunciando batalhas futuras, mas a melodia popular 
surge três vezes em variações diferentes e o andamento acaba tal 
como começou, com o som da flauta alto e uma percussão suave. 

O andamento final começa com dois sets de percussão dispos‑
tos de modo antifonal (em oposição entre si): tímpanos, bateria 
e tam ‑tam, representando a ‘máquina de guerra’ e a brutalidade 
da batalha. As fanfarras de trompetes e trompas anunciam um 
tema heróico de batalha que, no final do andamento, se transforma 
num hino triunfante para a derrota das forças rebeldes às mãos 
de Henrique IV. 

Martin Ellerby 
WORKSOP (REINO UNIDO), 22 DE OUTUBRO DE 1957 

Dona Nobis Pacem
[Dá ‑nos a paz]

Dona Nobis Pacem é uma obra projectada como um único anda‑
mento contínuo de várias secções, tematicamente relacionadas 
mas muito contrastantes em tempo, ambiente, textura e drama‑
turgia. Duas células temáticas, desenvolvidas ao longo da obra, 
são anunciadas no Prelúdio: primeiro no motivo ‘Peace in Europe’ 
(flautas, clarinetes e harpa) e depois, em oposição a este, surge 
uma ideia mais melódica, em estilo de coral, a que chamei o tema 
‘Dona Nobis Pacem’ (trompas, saxofone alto e oboé). O Scherzo 
vai buscar o título ao primeiro volume de The Second World War 
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de Churchill, retratando a tensão crescente e o conflito – a luta da 
humanidade pela sobrevivência contra a adversidade – atingindo 
o clímax num redemoinho de actividade frenética: o tema ‘Dona 
Nobis Pacem’ ouvido em cânone nos metais. 

Depois de uma breve pausa, uma secção com escrita livre 
apresenta diferentes grupos instrumentais em entradas sucessi‑
vas, dando lugar a um poderoso clamor pela salvação. Este obtém 
resposta na primeira vez em que aparece o coral de Martinho 
Lutero utilizado por Johann Sebastian Bach na Paixão segundo 
São Mateus, em vários quartetos contrabalançados com as cordas 
graves e sinos: “Fica perto de mim, Senhor, na hora da morte, / Não 
me abandones”. O motivo ‘Peace in Europe’ leva ‑nos até ao interlú‑
dio ‘Triunfo e Tragédia’ (o volume final da obra de Churchill).

O interlúdio começa com um carácter brilhante e um ambiente 
de celebração irónica – elementos de dança e figuração de fanfarra 
combinados com o motivo ‘Dona Nobis Pacem’ – antes da entrada 
dos metais numa segunda secção livre onde o tilintar de chaves e 
outros efeitos (para mim simbolicamente o gesto do arrear das 
bandeiras ao vento) acompanham uma versão ricamente harmo‑
nizada do coral. Este funciona como um elemento de purificação e 
faz a ligação à secção final. Inicialmente tranquilo e combinando os 
dois temas principais com referências ao coral, o ambiente torna‑
‑se cada vez mais optimista. Os compassos finais pedem ‑nos para 
não esquecer o passado, e simbolizam uma paz duradoura: ‘Dona 
Nobis Pacem’. 

Philip Sparke 
LONDRES (REINO UNIDO), 29 DE DEZEMBRO DE 1951

A Colour Symphony – Sinfonia n.º 3
[Uma Sinfonia de Cores]

A Colour Symphony foi uma encomenda de Thomas Ratzek, maes‑
tro da Sinfonischen Blasorchester Wehdel, com financiamento da 
Stiftung Niedersächsischer Volksbanken und Raiffeisenbanken e 
Volksbank eG Bremerhaven ‑Cuxland. Foi estreada por este agru‑
pamento a 22 de Novembro de 2014, no Stadttheater Bremerhaven. 
Maestro Titular desta orquestra de sopros desde 2006, Thomas 
Ratzek foi crucial na transformação do seu destino, ambições e 
capacidades. Tal como o compositor Philip Sparke, Ratzek consi‑
dera a grande banda sinfónica como o apogeu artístico do género; 
assim, ao encomendar esta sinfonia, pediu especificamente que 
fosse explorada uma instrumentação tão cheia e variada quanto 
possível, incluindo os sopros mais graves, harpa, piano e violon‑
celos. Para tirar o máximo partido disso, Sparke teve a ideia de 
escrever uma sinfonia de ‘cores’, aproveitando a rica paleta de sons 
que tinha à sua disposição. Existe uma condição clínica intitulada 
cromestesia – um fenómeno neurológico pelo qual alguns sons 
musicais podem levar o ouvinte a percepcionar certas cores. Não 
é exactamente desta forma que Sparke percepciona as alturas 
musicais mas, tal como muitas pessoas, faz uma equivalência entre 
‘coloridos’ instrumentais (e certas harmonias) e as cores do espec‑
tro. São estas as cores que utilizada na sua 3ª Sinfonia. 

1. Branco
O primeiro andamento é caracterizado por harmonias abertas e 
cores instrumentais puras. A trompa entoa um longo solo sob uma 
textura ‘limpa’ que acaba por resolver em Dó maior (as teclas ‘bran‑
cas’ do piano), atingindo o clímax num tutti. Um interlúdio pastoral 
acalma o ambiente, encerrando num final tranquilo.

2. Amarelo 
O segundo andamento é focado nos instrumentos mais agudos da 
banda, criando uma sensação de brilho e luz solar, tanto em colorido 
como em ambiente. Os motivos melódicos são curtos e impulsio‑
nam constantemente o discurso musical, alterando frequente‑
mente os centros tonais e os registos. Uma melodia mais longa 
no modo menor emerge brevemente mas o brilho do sol regressa 
para encerrar o andamento. 

3. Azul
O terceiro andamento contém apenas os sopros da família das 
madeiras, percussão e cordas e, embora não seja um ‘blues’, traz 
consigo um incessante sentimento de quietude e desolação, que 
a palavra ‘blue’ por vezes incorpora. Um longo coral de clarinetes 
ecoa numa esparsa textura de cordas, harpa e piano. 

4. Vermelho 
Contrastando com o andamento anterior, a instrumentação do 
quarto andamento inclui apenas metais e percussão, tendo o 
vermelho a conotação da positividade e optimismo que caracte‑
riza a maior parte da escrita para estes instrumentos. As diferentes 
famílias de metais são tratadas individualmente ou colectivamente 
em passagens fugadas enérgicas e fanfarras ruidosas. 

5. Verde
O finale vai buscar as associações da cor verde com a natureza, 
mostrando ‑se ‘exuberante, fértil e vibrante’. Combina os muitos 
coloridos instrumentais dos sopros de várias formas e utiliza cores 
ricas, ao contrário dos outros andamentos construídos sobre cores 
primárias. Cheio de velocidade e energia, o andamento tem um 
carácter de dança e encerra triunfalmente com uma fanfarra de 
metais sob as ornamentações das madeiras. 



Douglas Bostock direcção musical

O maestro britânico Douglas Bostock é Director Musical da Filar‑
mónica de Argóvia na Suíça, desde 2001. Foi Director Musical e 
Maestro Titular da Orquestra Sinfónica de Carlsbad, na República 
Checa (1991 ‑1998), e ainda Maestro Convidado Principal da Filar‑
mónica de Câmara Checa (1993 ‑2011) e da Sinfónica de Munique 
(2002 ‑2006). Entre 2000 e 2006 foi Maestro Titular da aclamada 
Orquestra de Sopros Kosei de Tóquio, ocupando depois o cargo 
de Maestro Convidado Principal (2006 ‑2010). É Director Musical 
do Festival de Ópera de Hallwyl na Suíça, desde 2003. O seu vasto 
repertório vai do período Barroco até aos dias de hoje, incluindo 
todas as obras standard, bem como obras apresentadas com 
pouca regularidade, música contemporânea e ópera. 

Apresenta ‑se regularmente com grandes orquestras na Europa, 
EUA, Canadá, México e Ásia. Como convidado, dirigiu orquestras 
britânicas como as da BBC, as Filarmónicas de Londres, Liverpool, 
Royal Philharmonic e Nacional Escocesa. Noutros países europeus 
dirigiu, entre outras, a Sinfónica de Munique, as orquestras de Jena, 
Halle, Erfurt, Århus, Ålborg, Odense, Brno, Bratislava, Jutlândia do 
Sul, Filarmónicas do Norte e do Sudoeste da Alemanha, Orquestra 
de Câmara de Estugarda, Sinfónica da Rádio de Praga, Sinfónica de 
Praga, entre outras. No continente americano dirigiu a Orquestra 
Nacional de Washington e as Orquestras de Chicago, Kansas, Colo‑
rado, Calgary e México. No Japão apresentou ‑se com a New Japan 
Philharmonic, a Filarmónica Nagoya, Sinfónica de Quioto, Japan 
Century, Ensemble Kanazawa, Sinfónica de Gunma e Filarmónica 
de Geidai. Nos últimos anos, Douglas Bostok tem sido convidado 
frequentemente para dirigir óperas. Apresenta ‑se em importantes 
festivais e salas de todo o mundo, com os seus concertos difundi‑
dos na rádio e televisão. 

Douglas Bostock gravou cerca de 100 CDs, reflectindo o seu 
domínio de música em todos os estilos e incluindo muitas obras 
menos conhecidas ou nunca antes gravadas. Os ciclos com a inte‑
gral da música orquestral de Carl Nielsen, as sinfonias de Robert 
Schumann e The British Symphonic Collection conquistaram a 
aclamação internacional.

Trabalha também com orquestras de estudantes em vários 
países e é frequentemente convidado para conservatórios e acade‑
mias na Europa e Ásia. É Professor Convidado nas faculdades de 
direcção e de ópera da Universidade das Artes de Tóquio, e Profes‑
sor Visitante na Escola Superior de Música Senzoku Gakuen, no 
Japão. As masterclasses de direcção que orienta em vários países 
são muito populares.

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, 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.

Os objectivos da BSP passam também pela iniciativa pedagó‑
gica 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. Tem vindo a receber até ao momento as melhores críti‑
cas, 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 cida‑
des de Pontevedra, Corunha, Ávila, Llíria, Lleganés e 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 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
Hêrlander Sousa (flauta de bisel)
Daniela Anjo (flauta de bisel)
Clara Saleiro 
(piccolo, flauta alto, flauta de bisel)
David Leão (piccolo)

Oboés
Paulo Areias
Telma Mota
Fernanda Amorim (corne inglês)

Fagotes
Pedro Rodrigues
Bárbara Barros
Luís António Rocha (contrafagote)

Clarinetes
Crispim Luz
José Pinto
Nuno Sousa
Sara Costa
João Ramos
Luísa Marques
Alcina Azevedo
Rui Lopes
André Silva
Pedro Ramos
Bruno Silva
Hélder Tavares
Filipe Pereira (requinta)
Mário Apolinário (cl. alto)
Hugo Folgar (cl. baixol, cl. contrabaixo)
Pedro Santos (cl. baixo)

Saxofones
– Alto
Gilberto Bernardes (sax. soprano)
Hugo Marinheiro
– Tenor
Isabel Anjo
Jorge Sousa (sax. alto)
– Barítono
Marcelo Marques

Trompas
Luís Duarte Moreira 
Hugo Sousa
Nelson Silva
Pedro Pereira Fernandes 
Nuno Silva

Trompetes
Telmo Barbosa
Tiago Ferreira
Guilherme Silva
Pedro Silva
Leandro Rocha
João Santos

Trombones
Tiago Nunes
Fábio Moreira
Gonçalo Dias

Eufónios
Nuno Costa
Luís Gomes

Tubas
Avelino Ramos
João Soares

Percussão
Jorge Lima (tímpanos)
Luís Santiago
Paulo Mota
Jonahan Silva
José Sousa
Daniel Pinheiro
Tomás Rosa
Ricardo Frade

Violoncelo
Tiago Azevedo
Manuela Ferrão

Contrabaixo
Cláudia Carneiro

Piano/Celesta
Brenda Hermida

Harpa
Erica Versace
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