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É sempre com um especial sentido de serviço públi-
co que a Câmara Municipal de Gondomar, através 
do seu pelouro da Cultura, se associa ao Festival de 
Bandas de Música, que se vem realizando anual-
mente, no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

O Festival, cuja organização é partilhada com a 
Banda Sinfónica Portuguesa, a quem se endereçam 
calorosos cumprimentos, é um instrumento impor-
tante de divulgação do trabalho desenvolvido pelas 
Bandas de Música, de norte a sul de Portugal, 
proporcionando espetáculos de elevada qualidade 
musical, destinados aos mais diversos públicos.

Não menos decisivo é o esforço que esta iniciativa 
representa também enquanto mecanismo de prote-
ção das Bandas de Música, património cultural ima-
terial de inestimável importância e merecedor de 
atenta e aturada atenção.

Luís Filipe de Araújo
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Gondomar
Vereador da Cultura

Após um interregno de dois anos devido à pande-
mia da COVID-19, numa parceria do Município de 
Gondomar e da Banda Sinfónica Portuguesa, o VIII 
Festival de Bandas de Música irá decorrer nos 
próximos dias 26 e 27 de novembro, no Multiusos 
de Gondomar, com entrada livre.

As bandas filarmónicas, bandas militares, bandas 
sinfónicas e orquestras de sopro e percussão repre-
sentam um núcleo fundamental do setor musical e 
artístico do nosso país, reunindo milhares de 
instrumentistas, sejam eles profissionais, amado-
res ou jovens estudantes, constituindo um verda-
deiro veículo de dinamização social e cultural, 
devendo merecer como tal toda a nossa atenção.

A existência de agrupamentos musicais designados 
como bandas de música no nosso país remonta 
pelo menos ao século XVIII. Na sua maioria, de 
entre as formações civis, temos aquilo que é mais 
conhecido designar-se por bandas filarmónicas. 
Estas associações musicais criadas em grande 
parte nos séculos XIX e XX, contendo na sua missão 
a banda e a escola de música, representam um 
património imaterial importantíssimo da nossa 
cultura tradicional portuguesa.

Como bandas, elas representam ainda hoje e em 
muitos casos verdadeiras orquestras do povo com 
uma importância vital nas comunidades em que se 
inserem. Como escolas de música e tendo em conta 
que a história dos nossos conservatórios e escolas 
do ensino artístico especializado da música é 
bastante recente, salvo que no diz respeito aos de 
Lisboa e Porto, as bandas assumiram, dentro do seu 
quadro de possibilidades, o papel do ensino musi-
cal recrutando os jovens das suas terras e propor-
cionando-lhes uma enriquecedora ocupação social 
e educativa.

Durante o século XX, os melhores músicos das 
bandas filarmónicas acabavam por ingressar nas 
bandas militares do Exército, Guarda Nacional 
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Republicana, Armada e mais tarde na Força Aérea e 
Polícia de Segurança Pública.

Com o surgimento e evolução do ensino artístico 
especializado, foi notório a ascensão de novos 
talentos na área dos sopros e percussão que rapida-
mente ocuparam os lugares das principais orques-
tras sinfónicas portuguesas e neste momento emi-
grando e ingressando em importantes orquestras 
estrangeiras. É indubitável também que este ensino 
veio trazer uma maior qualidade às bandas filar-
mónicas, quer seja através da melhor formação dos 
seus próprios maestros, quer seja pela enorme 
quantidade de jovens músicos que as compõem.

No início deste século XXI, assistimos à criação de 
várias orquestras de sopros e percussão no seio das 
classes de conjuntos das escolas oficiais de música 
do ensino básico até ao ensino superior.

Nesta medida, a programação deste festival de 
música de banda tem por principal missão dar a 
conhecer ao público em geral o que de melhor se 
faz entre o universo destas formações tão impor-
tantes que são para a nossa cultura e a nossa socie-
dade.

Pretende-se assim proporcionar a estas orquestra 
apresentar-se num espaço nobre como o Multiusos 
de Gondomar, uma obra de referência do Arquiteto 
Siza Vieira, num espaço em prol da manutenção e 
projeção de um trabalho de comunidade como são 
a nível social e artístico, a atividade das bandas de 
música em Portugal.
 
Francisco Ferreira
Diretor Artístico da Banda Sinfónica Portuguesa



Com sede na cidade do Porto, a Banda Sinfónica 
Portuguesa teve o seu concerto de apresentação no 
dia 1 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, da Portolazer e da Ágora 
na divulgação e expansão do seu projeto nesta 
cidade. A partir de 2007, a BSP é convidada pela 
Fundação Casa da Música a apresentar-se regular-
mente na Sala Guilhermina Suggia, onde tem vindo 
a interpretar regularmente um conjunto de obras 
originais de compositores portugueses e estrangei-
ros, sendo responsável pela execução em primeira 
audição de mais de meia centena de obras, resul-
tante ainda do seu concurso de composição e de 
encomendas. Em abril de 2010, lançou o seu álbum 
“A Portuguesa” com obras exclusivamente de com-
positores portugueses, num concerto realizado no 
auditório da Faculdade de Engenharia do Porto. 
Tem vindo a gravar regularmente outros trabalhos, 
nomeadamente “Traveler” (2011), “Hamlet” 
(2012) “Oásis” (2013), “Grand Concerto pour 
Orchestre d’Harmonie” (2014), “Sinfónico” com 
Quinta do Bill (2015), “Trilogia Romana” (2015), 
“Porto” (2016), The Ghost Ship (2017), “Night and 
Day” (2019), “Fernando Tordo” (2020) e “Pocket” 
(2021).
A BSP possibilitou, na maioria dos seus concertos, a 
apresentação de talentosos solistas nacionais e 
internacionais, sendo de destacar alguns como 
Pedro Burmester, Sérgio Carolino, Mário Laginha, 
Elisabete Matos, Marco Pereira, Jean-Yves Four-
meau, Nuno Pinto, Vicente Alberola, Pierre Dutot, 
Vincent David, Horácio Ferreira, Rubén Simeó, Raúl 
da Costa, Vasco Dantas, e vários dos próprios músi-
cos da sua orquestra. Algumas apresentações 
contaram ainda com a participação de vários coros 
bem como grupos como a Vozes da Rádio, Quinta 
do Bill, Quarteto Vintage, European Tuba Trio, 
entre outros.
Maestros internacionalmente reputados como Jan 
Cober, José Rafael Vilaplana (maestro principal 
convidado da BSP), Douglas Bostock, Baldur 

Bronnimann, Alex Schillings, Marcel van Bree, Rafa 
Agulló, Dario Sotelo, Henrie Adams, Eugene Corpo-
ron e Andrea Loss dirigiram a BSP com enorme 
sucesso, tendo considerado este projeto como 
extraordinário e de uma riqueza cultural enorme 
para Portugal. Aliás, 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. Maestros portugueses 
como Pedro Neves, Fernando Marinho, Alberto 
Roque, José Eduardo Gomes, Hélder Tavares, Luís 
Carvalho, André Granjo, entre outros, dirigiram 
também esta orquestra.
Destacam-se a realização de concertos nas princi-
pais salas de espetáculo de norte a sul do país, Igre-
jas, Santuário de Fátima, bem como na vizinha 
Espanha no Teatro Monumental de Madrid (RTVE) 
e ainda nas cidades de Pontevedra, Corunha, Ávila, 
Llíria, Lleganés e participações nos Certames Inter-
nacionais de Boqueixón e Vila de Cruces (Espanha). 
A BSP obteve em abril de 2008 o 1.º prémio no II 
Concurso Internacional de Bandas de La Sénia na 
Catalunha (Espanha) na 1.ª secção e igualmente o 
1.º prémio na categoria superior (Concert Division) 
do 60.º aniversário do World Music Contest em 
kerkrade na Holanda em outubro de 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, a BSP realizou a sua primeira tournée 
intercontinental pela China, realizando 5 concertos 
nas cidades de Hangzhou, Jiangyin, Shaoxing, 
Ningbo e Jiaxing. Participou em 2017 na qualidade 
de orquestra de referência no panorama interna-
cional, no 18.º Festival do World Music Contest em 
Kerkrade e na 17.ª Conferência Mundial da World 
Association for Symphonic Bands and Ensembles 
em Utrecht. Realizou em novembro de 2019 uma 
digressão às Canárias atuando em Tenerife e na 
Gran Canaria.
Outros objetivos passam pela iniciativa pedagógica 
de levar a cabo masterclasses de instrumento com 
professores de reconhecido mérito artístico, bem 
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como Cursos de Direção (contando já com 29 
edições) orientados pelos prestigiados Maestros 
Marcel van Bree, Jan Cober (Holanda) Douglas Bos-
tock (Inglaterra), José Rafael Vilaplana (Espanha), 
Eugene Corporon (E.U.A.) e Baldur Bronnimann 
(Suíça).  
Em 2017, deu início ao festival BSP Júnior que se 
realiza anualmente no verão e que reúne centenas 
de jovens promissores instrumentistas.
A Banda Sinfónica Portuguesa é uma Associação 
cultural, sem fins lucrativos, apoiada pela Direção 
Geral das Artes. A direção artística está a cargo do 
Maestro Francisco Ferreira.

FRANCISCO FERREIRA – MAESTRO 

Francisco Ferreira tem um percurso artístico que o 
tem vindo a destacar com uma carreira multidisci-
plinar. É diplomado em Saxofone pelos Conservató-
rios de Música do Porto, de Limoges – França e 
Escola Superior de Música de Lisboa com as mais 
altas classificações. 
Lecionou em várias escolas, com particular desta-
que para o Conservatório de Música do Porto, Aca-
demia de Música de Costa Cabral e Escola Profissio-
nal de Música de Espinho onde teve o mérito de 
desenvolver para Portugal uma importante classe 
de saxofone com imensos alunos premiados em 
concursos nacionais e internacionais.
Tem vindo a dedicar-se igualmente ao desenvolvi-
mento das orquestras de sopro, o que o levou a 
trabalhar direção de orquestra com Jan Cober, Marc 
Tadue, Eugene Corporon, Douglas Bostock e José 
Pascual Vilaplana, concluindo em 2007 o Mestrado 
em Direção de Orquestra no Royal Conservatory 
Dutch de Maastricht. 
Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, do 
Instituto Camões e premiado pela Fundação Eng.º 
António de Almeida e vencedor do Concurso «Ouvir 
e Falar» da responsabilidade do Maestro António 
Vitorino d’Almeida, apresentado pela RTP.

Apresenta-se regularmente em concertos na 
Europa, Ásia e Brasil. Tocou a solo com a Orquestra 
Sinfónica do Porto, Orquestra Clássica do Porto e da 
Madeira, Banda Sinfónica Portuguesa, Banda da 
Polícia de Segurança Pública de Lisboa, Bandas de 
Curitiba (Brasil) e Municipal da Corunha (Espanha) 
e ainda com a Orquestra Portuguesa de Saxofones. 
É frequentemente convidado ministrar master 
classes e para integrar júris de prestigiados concur-
sos nacionais e internacionais de saxofone e de 
bandas.
Como maestro, dirigiu imensas formações de sopro 
e percussão nomeadamente as Bandas Sinfónicas 
da Guarda Nacional Republicana (Lisboa), da Covi-
lhã, do Conservatório de Música do Porto, Orques-
tras de Sopros da ESML, das escolas profissionais 
de Espinho, Beira Interior, ARTEAM, Escola Supe-
rior de Música de Lisboa, Orquestra de Sopros do 
Algarve, Filarmonia de Vermoim (Maia), Orquestra 
da União Europeia, Rundfunk-Blasorchester Leip-
zig (Alemanha), Banda Sinfónica de Tatuí (São 
Paulo, Brasil), Gran Canaria Wind Orchestra, 
Bandas Municipais de Santa Cruz de Tenerife, de 
Vitória – Gasteiz e de Pontevedra (Espanha), 
Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins e 
Orquestra do Norte. Dirigiu ainda várias bandas 
filarmónicas, destacando-se o trabalho desenvolvi-
do nas de Cinfães, Trofa e Golães de Fafe. 
Foi vencedor do 1.º prémio do II Concurso Interna-
cional de La Sénia (Espanha) e World Music Contest 
em Kerkrade (Holanda) na categoria superior, este 
com a mais alta classificação de todas as edições, na 
qualidade de maestro titular e diretor artístico da 
Banda Sinfónica Portuguesa. 
É ainda Diretor Pedagógico da Academia de Música 
de Costa Cabral – Porto. Paralelamente à sua carrei-
ra artística, licenciou-se em Direito pela Universi-
dade Católica Portuguesa. É artista Yamaha.



14.30h
BANDA MUSICAL DE AROUCA
Ivo Silva – Maestro 

Helder Bettencourt (Portugal) (1973 - )

Festa
Solista: Jorge Almeida

Alexandre Kosmicki (França) (1978 - )

Nitescence crépusculaire

Serge Lancen (França) (1922-2005)

Manhattan Symphony
1. Arrivee à Manhattan

2. Central Park

3. Harlem

4. Broadway

5. The Rockefeller Building

Jean-Baptiste Arban (França) (1825-1889)

Variações sobre Carnaval de Veneza
Solista: Jorge Almeida

15.30h 
BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DE RIBA-UL
Tiago Soares – Maestro

José Brandão (Portugal) (2001)

Tricentenário

Saul Gómez Soler (Espanha) (1982)

Golden Land

Franz Lehár (Hungria) (1870-1948)

The Merry Widow Selections
Arranjo: Eiji Suzuki

Arranjo: Gilbert Tinner (Suiça) (1965)

Aretha!

Manabu Yato (Japão)

March Sky Blue Dream

16.30h
SOCIEDADE FILARMÓNICA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA DA AMADORA
Hélder Gonçalves – Maestro 

John Mackey (EUA) (1973 - )

Xerxes

Nelson Jesus (Portugal) (1986 - )

Nôs Terra*, Op.65 - Concertino para 2 eufónios e banda
*Estreia mundial
Solistas:

Alfredo Leitão

João Garcia

Masanori Taruya (Japão) (1978 -)

The Last Letter from Murdoch

George Gershwin (EUA) (1898-1937)

Porgy and Bess
Arr: James barnes

Nelson Jesus (Portugal) (1986 - )

Marchas de Arraial 
- Marcha de Coreto

17.30h
BANDA SINFÓNICA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA 
PÚBLICA
Pedro Ferreira - Maestro

James Barnes (EUA) (1949 - )

Golden Festival Overture

Jules Strens (Bélgica) (1893-1971)

Danse Funambulesque

Percy  Grainger (EUA) (1882-1961)

Children`s March 

(over the hills and far away)

Satoshi Yagisawa (Japão) (1975 - )

Machu Picchu 
(city in the sky)

Eduardo Brito (Portugal) (1982 - )

La Sierra Negra 
(latin fantasy)

Oscar Navarro (Espanha) (1981 - )

Paconchita

Sábado, 26 de novembro



A Banda Musical de Arouca, Associação Cultural e 
Artística, foi fundada em 1825. Em 1985, a banda 
recebeu o Estatuto de Utilidade Pública e foi reco-
nhecida com a Medalha de Mérito Municipal – Grau 
Ouro.
As atividades da banda incluem a participação em 
festas religiosas e concertos em várias salas de 
espetáculos de prestígio. A banda tem uma escola 
de música em pleno funcionamento, atualmente 
com cerca de 50 alunos.
A internacionalização é também um dos objetivos 
da banda, tendo já atuado em Poligny – França em 
2003. Masterclasses, workshops e concertos com 
artistas de renome como António Vitorino de 
Almeida, Jorge Almeida, Ruben Simeó, Mário Lagi-
nha, Sofia Escobar e Carlos Nuñez também são 
atividades regulares da instituição.
Na primeira participação em concursos, em 1993, a 
Banda conquistou o primeiro prémio no concurso 
de Bandas Civis “Terras de Cambra”. Em 2014, a 
banda participou no 128º Festival Internacional de 
Bandas de Música de Valência e conquistou o 
segundo prémio na segunda categoria. Em 2019, a 
banda participou no VI Concurso Internacional de 
Bandas de Braga, obtendo o terceiro lugar no Con-
curso e o segundo lugar no Prémio São João de 
Braga. Mais recentemente, em 2022, participou no 
World Music Contest em Kerkrade, o mais presti-
giado concurso de música do mundo, onde obteve o 
8º lugar na 1ª categoria, sendo a melhor classifica-
ção de sempre de uma banda portuguesa naquela 
categoria.
A Banda é atualmente composta por cerca de 75 
elementos. O seu diretor artístico é o maestro Ivo 
Silva.

IVO SILVA – MAESTRO 

Ivo Silva iniciou os seus estudos musicais aos 9 
anos no Conservatório de Música do Porto, na 
classe de trompete do professor Rui Brito e licen-
ciou-se na Escola Superior de Música, Artes e Espe-
táculo do Porto, na classe do professor Kevin Waul-
dron. Enquanto trompetista, colaborou com a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa sob a direção de 
João Paulo Santos, Joana Carneiro e Giampaolo 
Bisanti e com a Orquestra Clássica do Sul, sob a 
direção de Rui Pinheiro. Foi vencedor do Concurso 
Interno de Sopros-Metais do Conservatório de 
Música do Porto, em 2008, e premiado com uma 
Menção Honrosa (2013) e 3º prémio (2014) no 
concurso de trompete da Póvoa do Varzim. Em 
2016, foi laureado com o 3º prémio no Concurso de 
“Terras De La Salette”. Frequentou o mestrado em 
Direção Orquestral na classe do professor Jean-
-Marc Burfin, na Escola Superior de Música de 
Lisboa. Trabalhou, em masterclasses, com os maes-
tros Douglas Bostock, Ernst Schelle, José Eduardo 
Gomes, Peter Rundel e Baldur Brönnimann. Foi 
maestro da Banda Musical Leverense e, atualmente, 
é diretor artístico da Banda Musical Arouca. Dirigiu 
orquestras portuguesas, como: Orquestra António 
Fragoso, Orquestra do Norte e Orquestra de Cascais 
e Oeiras, inserido na II Academia Internacional de 
Direcção, obtendo o 2º lugar no concurso de Dire-
ção. Recentemente foi laureado com o 3.º prémio 
no International Conductors Contest - WMC 
Kerkrade 2022.

BANDA MUSICAL DE AROUCA



Batizada como a Banda mais antiga do país em 
exercício, a Banda de Santiago de Riba-Ul ostenta 
um passado glorioso a caminhar para três séculos 
de existência. Reconhecida de Utilidade Pública 
Embora não exista uma data precisa da sua funda-
ção, presume-se a sua existência desde 1722, pelos 
vários registos e documentos que pertencem ao 
espólio da banda e que neste momento se encon-
tram guardados por algumas entidades, tais como a 
Universidade de Aveiro.
Ao longo da sua história, a Banda de Música de San-
tiago de Riba-Ul tem vindo a receber diversas 
condecorações e homenagens, pelo seu enorme 
valor patrimonial e artístico, destacando-se o título 
de Membro-Honorário da Ordem de Mérito a 2 de 
outubro de 1998, pelo Exmo. Sr. Presidente da 
República, Dr. Jorge Sampaio, por ser a Banda mais 
antiga do País em atividade.
Atualmente, apresenta-se com um grupo de 65 
músicos de todas as idades, sendo solicitada para 
as mais diversas funções, desde Concertos, Encon-
tros de Bandas e as tradicionais Romarias.
Deste outubro de 2016, tem como Diretor Artístico 
e Musical, o Maestro Tiago Soares.
A Associação possui também uma Escola de 
Música, coordenada pelo atual Maestro da Banda, e 
conta com cerca de 50 alunos, tendo como objetivo 
investir na formação humana e musical dos seus 
alunos, para que um dia integrem a Banda como 
seus executantes.
Em dezembro de 2017, foi laureada com o 3º lugar 
na 2ª secção, no Concurso Internacional de Bandas 
Filarmonia D’Ouro que decorreu no Europarque, 
em Santa Maria da Feira.
A Direção é representada pela Sra. Presidente Ana 
Júlia Costa Pinto e pelo Vice-Presidente Marcelo 
Soares.

TIAGO SOARES – MAESTRO

É natural de Fornos, Santa Maria da Feira. Iniciou os 
seus estudos com o Prof. Manuel Carvalho no Con-
servatório de Música de Fornos, e posteriormente 
com o Prof. Luís Silva e Prof. Luís Carvalho na 
Universidade de Aveiro, onde concluiu a Licencia-
tura Profissionalizante em Ensino de Música, 
vertente Clarinete.
Participou em diversas masterclass orientadas por 
clarinetistas como Carlos Alves, Nuno Pinto, Vítor 
Pereira, António Rosa, entre outros. Paralelamente, 
frequentou ainda Workshops de Jazz e Improvisa-
ção com Mário Laginha, Paulo Gaspar e Étienne 
Lamaison. 
A sua vida musical tem sido preenchida integrando 
diversos grupos tais como, Banda Sinfónica Portu-
guesa, Orquestra e Banda Sinfónica de Jovens de 
Santa Maria da Feira, Orquestra Filarmonia das 
Beiras, entre outras, permitindo-lhe trabalhar com 
vários Maestros de renome como Osvaldo Ferreira, 
Joana Carneiro, Paulo Martins, Cesário Costa, 
Teodoro Aparício Barbéran, José Rafael Pascoal 
Vilaplana, Jan Cober, Jean Marc-Burfin, Sokhiev 
Tugan, Henri Adams entre outros. Teve igualmente 
a oportunidade de tocar em alguns Festivais desta-
cando-se 7 Sóis 7 Luas (Itália), Imaginarius, Festi-
vais de Outono de Aveiro, Festival Internacional de 
Música de Ayamonte (Espanha), Congresso Clarine-
tFest, entre outros.
Ministrou diversas masterclass/workshops de 
Clarinete e Música Klezmer, destacando-se a parti-
cipação no Festival Andanças, “1º Estágio D’Ouro” 
para instrumentistas de sopro e percussão, em 
Crestuma e na XII e XIII Edição da Masterclass & 
Estágio de Orquestra de Sopros da Guia. 
A nível de Direção Musical, frequentou ativamente 
diversas masterclasses, e teve oportunidade de 
dirigir os mais variados grupos, de onde se desta-
cam a Banda Sinfónica APB, Sociedad Instructiva 
Unió Musical de Tavernes de la Valldigna, a Associa-
ção Recreativa e Musical Amigos da Branca, Banda 
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Sinfónica do Exército, entre outros.
Estudou Direção de Banda e Orquestra de Sopros, 
na Academia Portuguesa de Banda, com o Professor 
Paulo Martins, e teve ainda oportunidade de parti-
cipar em várias masterclass/workshops com os 
professores e maestros Teodoro Aparício Barberán, 
Verona Bryant, Steven Bryant, Francisco José Martí-
nez Gallego, Henri Adams, e outros.
Foi Diretor Artístico e Musical da Banda de Música 
de São João da Madeira, e da Sociedade Filarmónica 
de Crestuma. Foi contemplado com o prémio 
Batuta D’Ouro para melhor Maestro/performance 
do CIB Filarmonia D’Ouro 2014.
É diretor artístico e musical da Banda de Música de 
Santiago de Riba Ul desde Outubro de 2016.
É membro fundador do projeto musical folk/klez-
mer ÓSMAVATI, com o qual tem tido uma intensa 
atividade musical por todo o país. Esta ligação e 
abordagem a este estilo de música permitiu-lhe 
expandir a sua linguagem musical e instrumental 
além do clássico, e explorar de sobremaneira o 
potencial e virtudes do Clarinete e todo o seu 
âmbito.
Como docente lecionou no Conservatório de 
Música do Porto, Conservatório de Música David de 
Sousa, Conservatório de Música de Felgueiras, e 
atualmente na Academia de Artes de Chaves, onde 
exerce funções de Professor de Clarinete e Maestro 
de Orquestra de Sopros.
É artista Selmer, e toca com Clarinetes Selmer 
Previlége.



Fundada a 2 de agosto de 1959, a Sociedade Filar-
mónica Comércio e Indústria da Amadora (SFCIA) 
nasceu do entusiasmo e vontade de alguns residen-
tes na Amadora de então. O seu objetivo era fazer 
música e integrá-la na vida dos habitantes locais. 
Para concretizar aquilo a que se propunham, 
procuraram apoios no Comércio e Indústria da 
cidade da Amadora, assumindo assim a sua desig-
nação conforme esse mecenato.
Em 1986, a SFCIA foi agraciada pela Câmara Muni-
cipal da Amadora com a Medalha de Prata de 
Mérito Municipal. Mais tarde, em 1997, por unani-
midade de todas as forças políticas representadas 
na autarquia, foi atribuída à banda da Medalha de 
Prata de Mérito e Dedicação, também da Câmara 
Municipal.
Desde 1999, cumprindo o desejo de alunos e asso-
ciados, a SFCIA conta com uma Banda Juvenil, 
dando prolongamento à Escola de Música através 
da integração dos seus alunos nesta classe de 
conjunto. O assinalável progresso artístico e o entu-
siasmo deste trabalho têm sido alvo de admiração e 
elogio, por parte do público.
Em 2005, o trabalho desenvolvido pela banda foi 
registado num CD comercializado, a juntar aos 
inúmeros concertos gravados ao vivo.
Já em 2013, a SFCIA foi distinguida com o estatuto 
de Instituição de Utilidade Pública, coroando um 
percurso de persistência e reforçando as condições 
para levar a cabo as iniciativas da Sociedade.
No ano 2014, a banda da SFCIA participou no 5º 
Concurso Internacional de Bandas do Ateneu Artís-
tico Vilafranquense; em junho de 2015 participou 
no Festival Internacional de Música de Sintra e, já 
em maio de 2016, no 6º Concurso Internacional de 
Bandas do Ateneu Artístico Vilafranquense, onde 
concorreu à 2ª Categoria e Tauromaquia, refletindo 
um trabalho intenso, que se veio a traduzir no 2º 
lugar no prémio de cariz sinfónico.

Em 2016, a banda da SFCIA teve a honra de ser 
convidada para atuar na emblemática Casa da 
Música na cidade do Porto e, em 2017 participou no 
4º Concurso Internacional de Bandas Filarmonia D’ 
Ouro onde obteve o 2º lugar do 1º prémio, na 2ª 
categoria, onde mais uma vez dignificou a cidade da 
Amadora.
Membro-fundador da Federação de Bandas de 
Lisboa, a Sociedade Filarmónica Comércio e Indús-
tria orgulha-se do seu estatuto de embaixadora do 
município, contribuindo para o engrandecimento e 
difusão da cidade da Amadora por todo o país.
Sob a regência do Maestro Hélder Gonçalves desde 
2014, a banda é atualmente composta por cerca de 
quarenta e cinco elementos, na sua maioria jovens 
com formação na escola de música da SFCIA e 
muitos deles a frequentar o Conservatório.

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DA AMADORA



HÉLDER GONÇALVES – MAESTRO 

Natural de Cabeceiras de Basto, iniciou os seus 
estudos musicais na escola da Banda Cabeceirense. 
Estudou na Escola Profissional Artística do Vale do 
Ave – ARTAVE.
-Mestrado em Artes Musicais – Performance pela 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa.
-Mestrado em Ensino da Música na Escola Superior 
de Artes Aplicadas –ESART.
-Licenciado pela Escola Superior de Música de 
Lisboa em clarinete.
-Licenciatura em Direção de Orquestra na Escola 
Superior de Música de Lisboa, na classe do profes-
sor Alberto Roque.
-Estudou Direção de Orquestra com o Maestro 
Jean-Sébastien Béreau.
Como clarinetista desenvolve uma atividade inten-
sa, como solista ou em orquestra, tem colaborado 
com inúmeras orquestras nacionais tais como, a 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Ópera 
de Lisboa, Orquestra Clássica de Sintra, Banda 
Sinfónica Portuguesa, Nova Orquestra de Lisboa, 
Orquestra do Coral Sinfónico de Portugal, Orques-
tra Foco Musical, Orquestra de Câmara de Cascais e 
Oeiras, Orquestra Clássica do Centro, entre outras. 
Tem várias obras lhe dedicadas de compositores 
como: Joaquim Gonçalves dos Santos, Hugo Ribeiro, 
Gonçalo Lourenço, Nuno Miguel Henriques, Paulo 
Cordeiro, Alexandre Almeida. 
Realizou masterclasses com António Saiote, Walter 
Boeykens, Philippe Cuper, Joan Enric Lluna, Nuno 
Pinto, Carlos Alves, Luís Gomes, Nuno Silva, Rui 
Martins, Joaquim Ribeiro, Michel Arrignon, Paul 
Meyer, Guy Deplus, Etienne Lamaison, entre outros. 
É Convidado regularmente a realizar masterclasses 
e estágios de orquestra pelo país tanto como 
professor de clarinete como maestro. Foi júri convi-
dado do Concurso Internacional de Clarinete, Clari-
Meet 2017. Dirigiu o Concerto de encerramento do 
Festival Internacional de Clarinete em Lisboa no 
Teatro Thalia em 2019. Recital no ClariMeet, no 
Porto, em 2021 onde estreou a sua obra “M´inês” 
para clarinete solo. 

É Diretor Artístico do Festival de Clarinetes de 
Sintra. 
Lecionou as disciplinas de Clarinete, Música de 
Câmara e Orquestra no Conservatório Regional de 
Música de Coimbra, Conservatório de Música David 
de Sousa da Figueira da Foz, Conservatório de 
Música Jaime Chavinha de Minde, Conservatório 
Regional de Música Palmela, Escola de Tecnologias 
Inovação e Criação –ETIC de Lisboa e Conservató-
rio de Música da Metropolitana de Lisboa. 
Como clarinetista foi laureado em concursos a nível 
nacional e internacional, destaca-se o 1º lugar no 
concurso de Música de Câmara na OPEM em 1999 
em Castelo Branco e o Prémio de Melhor Músico 
Interprete de Música Contemporânea no Porto 
2001- Capital Europeia da Cultura.
Como Maestro venceu, em 2016, o 6º Concurso 
Internacional de Bandas de Vila Franca de Xira, 
obtendo o 2º prémio (sem atribuição do 1º 
prémio), da 2ª Categoria. Em 2017 no 4º Concurso 
Internacional de Bandas - Filarmonia D´Ouro no 
Europarque de Santa Maria da Feira obteve o 1º 
prémio. 
Como maestro estreou obras de compositores 
como: Nelson Jesus, Alexandre Almeida, Oliver 
Waespi, Luís Carvalho, Nuno da Rocha, Sérgio Aze-
vedo, Luís Cardoso, Pedro Teixeira Silva, Paulo 
Cordeiro, Cláudio Peixoto Cruz, entre outros. Diri-
giu solistas como: Thomas Rüedi, Paolo Beltramini, 
João Barradas, Ricardo Pires, Horácio Ferreira, 
Jorge Almeida, Marco Silva, entre outros. 
Foi agraciado com um Voto de Louvor e Congratula-
ção e Regozijo pela Câmara Municipal de Cabecei-
ras de Basto em 2016. 
Atualmente é solista da Banda Sinfónica e Orques-
tra de Câmara da Guarda Nacional Republicana. 
Leciona no Conservatório de Música de Sintra e no 
Conservatório de Música e Dança de Cascais. 
É artista Buffet Crampon e D´Addario. 
Está a concluir o curso de oficiais para Maestro da 
Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana. 
É, desde abril de 2014, diretor artístico e maestro 
na Banda da Sociedade Filarmónica Comércio e 
Indústria da Amadora.



 A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, 
como grupo orgânico da PSP, assume a sua origem 
histórica no processo de criação de um corpo policial 
em Portugal.
Se o primeiro corpo de agentes policiais foi criado 
por D. Fernando I, os chamados “Quadrilheiros”, nos 
idos anos de 1383, no que diz respeito à origem da 
Banda Sinfónica da PSP, contaremos mais quatro 
séculos e meio, para o seu aparecimento.
No decurso histórico da instituição policial, numa 
tentativa de resposta à necessária manutenção da 
ordem e da paz públicas, muitas são as “Resoluções e 
Leis” que criam, extinguem e sobrepõem organismos 
policiais.
É com Pina Manique que a Intendência Geral de Polí-
cia alcança o reconhecimento público das suas ações 
no combate ao crime, sendo que, em resultado da 
reorganização dos serviços, é fundada, em 25 de 
dezembro de 1801, a Guarda Real de Polícia, institui-
ção que vai albergar no seu efetivo a Primeira Banda 
de caráter militar em Portugal.
A partir desta data, muitas são as instituições milita-
res que tomam como seu o modelo da Banda da 
Guarda Real de Polícia. Como refere Albino Lapa, “[...] 
foi a primeira organização militar armada que existiu 
para manter a segurança pública [...]” e “[...] dada a 
grandeza que usufruía não podia por isso deixar de 
ter uma Banda de Música [...] que tinha a sua sede na 
Costa do Castelo [...]”; fica então claro que este 
modelo surge num contexto policial de manutenção 
da ordem e da paz públicas, razão pela qual a Banda 
Sinfónica da Polícia de Segurança Pública arroga os 
pergaminhos históricos da Banda da Guarda Real de 
Polícia.
Com o decorrer dos anos, fruto de políticas e conve-
niências próprias das épocas, as forças policiais vão 
sofrendo alterações na sua organização: extinguindo-
-se umas, criando-se outras, sobrepondo-se até.
Percorrendo o caminho do tempo, assistimos à cria-
ção e extinção da Guarda Nacional (1823, associada 
aos Liberais), da Guarda Municipal do Porto e de 
Lisboa (1834, última força a render-se às mãos dos 

Republicanos) e somos chegados ao Corpo de Polícia 
Civil, criado pelo Rei D. Luís, em 2 de julho de 1867, 
instituição que lança as bases para a criação da atual 
Polícia de Segurança Pública.
Neste emaranhado de instituições policiais, parado-
xalmente convergentes nos objetivos, a música foi o 
elemento sempre presente. Por isso, em 1925, o Capi-
tão José Esteves Graça, a prestar serviço na Polícia 
Cívica de Lisboa, assume a regência de um grupo de 
músicos desta instituição, formando, assim, a Banda 
de Música do Corpo de Polícia Cívica de Lisboa. Em 
1927, a Polícia Cívica de Lisboa adota a designação de 
Polícia de Segurança Pública, continuando, desde 
sempre, a Banda a fazer parte da sua orgânica.
Entre 1927 e 1950, sob a chefia do Capitão Armando 
Fernandes, a Banda desenvolve o seu nível artístico, 
ao ponto de obter o primeiro prémio no concurso de 
marchas militares, realizado em 1936 pela Emissora 
Nacional de Radiodifusão.
No período que vai de 1959 a 1969, cabe ao Alferes 
Álvaro Sousa a condução melódica da obra artística, 
sendo sucedido nesse desígnio pelo Capitão Pinto 
Rodrigues, que se mantem em funções até que, em 
1979, o Major Silvério Campos assume o comando, 
naquela que será a nova fase histórica, artística e 
institucional da Banda Sinfónica da Polícia de Segu-
rança Pública. 
A 28 de abril de 1981, na lavra do Dec. Lei 88/81, é 
constituída oficialmente a Banda Sinfónica da PSP, 
sendo posteriormente definidas as normas de execu-
ção permanente, em NEP publicada na OS n.o 129 (I 
Parte), de 10 de agosto de 1982, e, recentemente, 
com a Portaria n.o 290/201, de 15 de novembro.
Com caráter sinfónico, a Banda trilha os caminhos do 
reconhecimento institucional, afirmado pelas refe-
rências elogiosas outorgadas pelo Comandante Geral 
General Monteiro Pereira, em 07/07/1994 e por Sua 
Exa. o Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, em 
29/11/1996, bem como pelos Louvores atribuídos 
pelo Comandante-Geral da PSP em 17/01/1996 e em 
18/08/1997, pelo Comandante do DAG em 
10/01/2013 e pelo Diretor Nacional da PSP em 
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15/01/2015 e pelo sucesso artístico, atuando nos 
mais distintos palcos, no país e no estrangeiro.
Aquando das comemorações do 128.o aniversário da 
Cruz Vermelha Internacional é agraciada com o 
diploma e medalha de agradecimento pela “espontâ-
nea e valiosa cooperação “prestada a esta instituição. 
É também “Benemérita de Honra da Ordem Hospita-
leira em Portugal e das Celebrações Culturais do V 
Centenário do Nascimento de S. João de Deus”.
Internacionalmente, representou o país e a Polícia de 
Segurança Pública, em 1997, no “7.o Festival Interna-
cional de Bandas”, em Saumur, França, e, em 2000, 
participa, a convite, no “5.o Festival Internacional de 
Bandas”, realizado em Saint-Étienne, atuando para 
um grupo de melómanos que enchia o teatro Masse-
net.
Desde a sua oficialização, foram Maestros da Banda 
Sinfónica da PSP o Major Silvério de Campos, o Subin-
tendente Ernesto Esteves e o Subcomissário Alberto 
de Freitas.
A Banda Sinfónica da Polícia de Segurança Pública, 
jovem no caráter e madura nos pergaminhos, rele-
vando a sua origem histórica, refletiu sempre uma 
posição de vanguarda nos movimentos artísticos 
portugueses.
Foi a primeira Banda das forças de segurança e mili-
tares a integrar nos seus quadros elementos do sexo 
feminino.
A sua interação com a sociedade e com a academia 
levou-a a ser pioneira em muitas das atividades leva-
das a cabo ao longo da sua história. Nessa medida, foi 
pioneira na gravação regular de suportes áudio para 
editoras nacionais e estrangeiras; na realização de 
concertos com a participação de concertistas de 
renome nacionais e internacionais; no convite a 
maestros (reconhecidos nacional e internacional-
mente) para a dirigirem em concerto, colaborando 
com academias e universidades na realização de 
atividades de formação, em direção de banda, na 
coadjuvação de alunos dos cursos de direção de 
banda (participando nas defesa das suas teses); no 
convite a jovens compositores para escreverem para 
a banda; e na colaboração com músicos e artistas dos 
mais diversos géneros musicais, que vão do fado ao 
rock, passando pelo jazz.
Assume como pontos altos o espetáculo realizado em 
2005, no Teatro Olga Cadaval, em Sintra, onde acom-
panhou, em concerto, Maria João e Mário Laginha, e a 
colaboração com a Associação Portuguesa de Saxofo-
ne, no primeiro congresso deste instrumento, em que 
a teve o privilégio de acompanhar os quatro maiores 
nomes do Saxofone mundial, Claude Delangle, Mário 
Marzi, Henk van Twillert e o quarteto Saxofínia. Em 
julho de 2012, realiza, pela primeira vez, a nível mun-
dial, a “I Semana Académica Master Classe, em Dire-
ção e Performance” - ação que permite que alunos 
das escolas de ensino artístico trabalhem ao mais 
alto nível, inseridos num agrupamento musical 
profissional, apresentando-se no final em concerto 
público.
Tem, desde há alguns anos, em atividade, o “Grupo de 
Metais da Banda Sinfónica da PSP”, tendo-se apresen-
tado nas mais variadas situações protocolares e nas 
mais diversas apresentações de diferentes caracte-

rísticas, abrangendo várias faixas etárias. Promove os 
“Concertos de Palmo & Meio®”, direcionados para 
um público cuja faixa etária vai desde os seis meses 
de idade aos seis anos. O “Trio de Câmara” participa 
em diversas cerimónias protocolares, em colabora-
ção com a Presidência da República e com o Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros. Faz parte do seu efeti-
vo, também, um “Duo de Piano e Voz” que participa 
em eventos de índole variada. Tem gravados 11 Cds 
para a etiqueta holandesa “Molenaar”.
Precingida de uma atmosfera de condicionalismos 
impostos pelas realidades em que está inserida, a 
Banda Sinfónica da PSP conta com um quadro de 
músicos de elevada formação artística, académica e 
profissional, coordenados pelo atual Chefe em Exer-
cício e Diretor Artístico, Subintendente Ferreira 
Brito, coadjuvado pelo Subcomissário Pedro Ferreira, 
para continuar a servir a Polícia de Segurança Públi-
ca e Portugal.

PEDRO FERREIRA - MAESTRO

Pedro Ferreira iniciou os seus estudos musicais na 
Sociedade Filarmónica Maiorguense (Alcobaça), é 
Licenciado pela Universidade de Évora e Mestre pelo 
Instituto Superior Piaget de Almada em Direção de 
Orquestra de Sopros.
Como instrumentista tem participado e colaborado 
com várias orquestras nacionais e internacionais. 
Trabalhou com vários maestros, Alfred Reed, Ray 
Cramer, Johann Moesenbichler, Jan Cober são alguns 
de entre vários.
Lecionou a disciplina de Clarinete e Orquestra no 
Conservatório Regional de Coimbra, Conservatório 
David de Sousa em Figueira da Foz, Instituto de 
Música Matono e Academia de Música de Óbidos.
Estudou direção de Orquestra e Banda com vários 
maestros, destacando-se Mitchell Fennell, Felix 
Hauswirth, José Ferreira Brito e Alberto Roque. Já 
trabalhou e dirigiu vários agrupamentos como a 
Banda Sinfónica da PSP, Banda Sinfónica do Exército, 
Orquestra de Sopros da ESML, Orquestra de Sopros 
da EMCN, Cal State University Fullerton Wind Sym-
phony – USA, Big Band Loureiros, Orquestra de 
Câmara dos Loureiros, entre outros.
Tem desenvolvido vários projetos, workshops, semi-
nários, masterclasses em vários agrupamentos/ban-
das amadoras/orquestras de câmara e sinfónica, 
bem como a direção de várias estreias absolutas de 
música para sopros. Colabora como docente/maes-
tro na Escola de Música do Conservatório Nacional de 
Lisboa na disciplina de Orquestra (OJSCN/OSCN). Em 
maio de 2019 foi-lhe atribuída a Medalha Municipal 
de Mérito Cultural, Grau Prata, pelo Município de 
Palmela.
Integra a Banda Sinfónica da Polícia de Segurança 
Pública no ano de 2002 como solista em clarinete, 
passando pela carreira de Agente e Chefe. Apôs 
concurso público é promovido a Subcomissário em 
setembro de 2020, exercendo desde então o cargo de 
Chefe Adjunto / Maestro da Banda Sinfónica da Polí-
cia de Segurança Pública.



14:30h
ORQUESTRAS DE SOPROS E PERCUSSÃO DA 
ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL

Orquestra de Sopros e Percussão Secundário
Direção Musical: Marcelo Marques

Pavel Staněk (Chéquia) (1927 - )

St. Thomas-Choral

Gustav Holst (Reino Unido) (1874-1934)

First Suite in Eb, Op.28 No.1
1. Chaconne

2. Intermezzo

3. March

Direção Musical: Hélder Tavares

James Barnes (EUA) (1949 - )

Appalachian Overture

Vincent Persichetti (EUA) (1915-1987)

Pageant, Op. 59

Frank Ticheli (EUA) (1958 - )

Vesuvios

Orquestra de Sopros e Percussão 3.º ciclo 
(Regimes articulado e supletivo)
Direção Musical: Marcelo Marques

Robert W. Smith (E.U.A.) (1958 - )

Encanto

James Curnow (E.U.A.) (1943 - )

A Day at the Museum
I. Promenade

II. Landscape

V. Sculpture

Bert Appermont (Bélgica) (1973 - )

Gulliver´s Travels
I. Lilliput (Land of the Midgets)

IV. The Houyhnms (Land of the horses)

Orquestra de Sopros e Percussão 3.º ciclo 
(Regime integrado)
Direção Musical: Hélder Tavares

Jan Van der Roost (Bélgica) (1956 -)

Arsenal

Sandy Feldstein (EUA) (1940-2007)

Fanfare and March

Gustav Holst (Reino Unido) (1874-1934)

Marching Song 
(arr. John Moss)

15:30h
ASSOCIAÇÃO MUSICAL BANDA DE FREAMUNDE
Vítor Resende - Maestro

John Williams (E.U.A.) (1932 - )

Olympic Fanfare and theme

Richard Wagner (Alemanha) (1813-1883)

Tannhaüser

Duarte Pestana (Portugal) (1911-1974)
Arco-íris

Vítor Resende (Portugal) (1986 - )
El Pepe

16:30h
BANDA MUSICAL DE AMARANTE
Hugo Folgar – Maestro 

José Rafael Pascual Vilaplana (Espanha) (1971 - ) 

Encuentros 

Rossano Galante (EUA) (1967 - ) 

Transcendent Journey

Benjamin Yeo (Singapura) (1985 - ) 

RedHill
 
Ruy Coelho (Portugal) (1889-1986)

Suite Portuguesa n.º 1
 
Nigel Hess (Reino Unido) (1953 - )

Millennium Bridge 

17:30h
BANDA MUSICAL DE SÃO PEDRO DA COVA
António Ventura – Maestro

Ray Lombrette (Bélgica) (1919-2012)

El Rey del Paso – Pasodoble

Afonso Alves (Portugal) (1959 - )

Aeternum - Abertura

Joly Braga Santos (Portugal) (1924-1988)

Dança Popular – Otonifonias, Op.56 

Klaus Badelt (Alemanha) (1967 - )

Pirates of the Caribbean – The Curse of the Black Pearl
(Soundtrack Highlights)

Arranjo: Ted Ricketts

Domingo, 27 de novembro



A Academia de Música de Costa Cabral (AMCC) foi 
fundada em setembro de 1995, pela D. Ana Maria 
Rodrigues Pereira Ferreira em colaboração com os 
seus filhos Francisco Pereira da Costa Ferreira e 
José Pereira da Costa Ferreira. Foi oficializada pelo 
Ministério da Educação em 2000, integrando a rede 
nacional de escolas do ensino artístico especializa-
do da música. Possui a autorização definitiva de 
funcionamento n.º 114/2003 de 25/09. A AMCC 
tem a sua sede social na rua Costa Cabral, n.º 877, 
freguesia de Paranhos e está enquadrada numa 
zona de características habitacionais (zona das 
Antas), cidade do Porto, com um notável desenvol-
vimento de serviços e equipamentos. Possui ainda 
uma extensão sita nos números 972 a 990 da 
mesma rua. Os edifícios da AMCC, datados do início 
do século XX, apresentam um estilo arquitetónico 
ímpar. No ano letivo 2010/2011, no seio da sua 
oferta educativa, deu início aos cursos em regime 
integrado e em 2011/2012 passou a oferecer à 
comunidade educativa os cursos de instrumentista 
de sopro e percussão e de cordas e teclas, de nível 
secundário profissional, proporcionando, desta 
forma aos seus alunos uma escola a tempo inteiro 
(formação geral e vocacional) do 5.º ao 12.º ano de 
escolaridade, a par das iniciações musicais, cursos 
básicos e secundários em regime supletivo e articu-
lado. A apresentação das suas atividades multipli-
ca-se no exterior através do desenvolvimento de 
parcerias junto de várias instituições, tais como 
Fundação Casa da Música, Câmara Municipal do 
Porto, Câmara Municipal de Gondomar, Teatro 
Municipal do Porto (Rivoli e Campo Alegre), Facul-
dade de Engenharia da Universidade do Porto, 

Museu Nacional Soares dos Reis, Fundação Eng.º 
António de Almeida, Fundação de Serralves, Coli-
seu do Porto, Banda Sinfónica Portuguesa, Igreja da 
Lapa, Santa Casa da Misericórdia do Porto, Junta de 
Freguesia de Paranhos, Fundação EDP, etc. Entre as 
suas principais formações musicais, destacam-se 
vários grupos de música de câmara, orquestras de 
cordas, sopros e percussão, Orff, coros, teatro musi-
cal, etc. As orquestras de nível secundário (cordas, 
sopros e percussão e sinfónica) têm vindo a desen-
volver um trabalho ao longo destes últimos anos 
um trabalho de enorme notoriedade, trabalhando 
repertórios de exigência, sob a direção musical de 
maestros como José Eduardo Gomes, Fernando 
Marinho, Luís Carvalho, Diogo Costa, Luís Carvalho-
so, Rafa Agulló Albors, José Rafael Pascual Vilapla-
na, Jan Cober e Alex Schillings. A AMCC possui um 
quadro de professores de reconhecido mérito, os 
quais têm conduzido os seus alunos à obtenção de 
vários prémios nacionais e internacionais, tendo 
ainda esta escola vindo, anualmente, a ser colocada 
nos rankings das escolas do ensino básico como 
uma das mais bem classificadas do país. A AMCC 
tem igualmente obtido sido distinguida em vários 
projetos de índole social e ambiental. 
Personalidades de reconhecido mérito nacional e 
internacional são igualmente presença regular em 
diversas ações levadas a cabo como master classes, 
cursos de aperfeiçoamento, estágios, etc. 
A AMCC é financiada através do Estado Português, 
em vários dos seus cursos, através do contrato de 
patrocínio e de projetos do Fundo Social Europeu, 
nomeadamente do Programa Operacional de Capi-
tal Humano.

ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL



A sua fundação deu-se a 1 de dezembro de 1854 
sob a denominação de "Filarmónica Amarantina", e 
nesta mesma data saiu à rua, pela primeira vez, 
para celebrar a Restauração da Independência de 
Portugal. Passou a chamar-se "Banda dos Bombei-
ros Voluntários de Amarante" em 1931, só vindo a 
ter o seu nome atual por escritura pública, em 10 
de janeiro de 1983. Nos anos 80, sob a direção de 
uma equipa liderada pelo Pe. Joaquim Pacheco, que 
marcou um longo ciclo na história da Banda, a insti-
tuição ganha uma grande projeção e participa em 
inúmeras festas e serviços em solo português, mas 
não só. Em 1991, por despacho Ministerial, é reco-
nhecida como Associação de Utilidade Pública e em 
1995 é agraciada com a "Medalha de Honra do 
Município de Amarante". Em 2008, a BMA leva a 
cabo a 1ª edição do Estágio de Verão e o Curso de 
Aperfeiçoamento de Sopros e Percussão. Em 2012, 
venceu o 1º Prémio/III Escalão do IV Concurso 
Internacional do Ateneu Artístico Vilafranquense, 
realizado em Vila Franca de Xira. A BMA é, desde 
2013, dirigida por uma equipa liderada pela Dra. 
Marta Marinho que apostou fortemente na revitali-
zação da escola da banda e na formação dos seus 
elementos mais jovens. O EVAM (Estágio de Verão) 
continua a ser uma grande aposta da BMA e tem 
vindo a realizar-se anualmente com o apoio da 
Câmara Municipal de Amarante.
Contou já com a participação de mais de 500 músi-
cos, sob a direção artística de Maestros como 
Fernando Marinho, Rafael Agulló Albors, Jose 
Rafael Pascual Vilaplana, David Fiuza e Douglas 
Bostock. Atualmente, a BMA viu aprovado o apoio 
da DGARTES no âmbito do projeto "A Banda e a 
Cidade" para o biénio 20/21, tendo programada 
uma vasta agenda cultural e formativa. A BMA tem 
no seu ativo cerca de 55 elementos sobre a direção 
do maestro Hugo Folgar Ferreiro e realiza com 
regularidade atuações em toda a Zona Norte e 
Centro do País.

HUGO FOLGAR – MAESTRO 

Hugo Folgar natural de Caldas de Reis (Pontevedra, 
Espanha), iniciou os estudos musicais na escola 
municipal de música da mesma vila aos sete anos 
nos instrumentos de Piano e Clarinete. Com treze 
anos ingressou no Conservatório Profissional de 
Música de Pontevedra onde estudou com Esteban 
Valverde. Em 2002 mudou-se para o Conservatório 
de Vigo onde finalizou o grau intermédio de Clari-
nete na classe dos professores Roberto Noche, 
Esteban Valverde e Asterio Leiva. Em 2004 ingres-
sou na Escola Superior de Música e Artes do Espe-
táculo do Porto na classe de António Saiote, finali-
zando a licenciatura no ano 2008 na especialidade 
de Clarinete. Paralelamente participou em cursos 
de aperfeiçoamento musical com António Saiote, 
Michel Arrignon, Philippe Cuper, Philippe Berrod, 
Nuno Pinto, Alan Damiens, Enrique Perez Piquer, 
entre outros. Ao longo do seu percurso académico, 
participou em vários estágios e concertos com a 
Orquestra Sinfonietta da ESMAE, Orquestra 
Sinfónica de jovens "Ciudad de Oviedo", Orquestra 
Sinfónica da "Fundación Principe de Asturias", 
Banda Sinfónica da Galiza etc. No âmbito da direção 
de orquestra começou os estudos no ano 2004 com 
António Saiote realizando cursos de direção em 
diversas bandas filarmónicas. Em 2005 iniciou o 
curso livre de direção na ESMAE onde dirigiu a sua 
Orquestra Sinfónica e a Banda. Foi maestro convi-
dado na Orquestra Municipal de Águeda e em 2007 
foi assistente do maestro António Saiote na ópera 
"O telefone" de Gian Carlo Menotti realizada no 
festival do Museu do Carro Elétrico. Frequentou 
cursos de direção de orquestra com os maestros 
George Hurst, Denisse Ham, Jose Rafael Pascual 
Villaplana, Douglas Bostock., com este último reali-
zou masterclasses na Eslovénia, Suíça e Portugal. 
De 2009 a 2011 foi maestro e diretor artístico da 
Sociedade Musical Alvarense. Atualmente é profes-
sor na Academia de Música de Vizela, membro da 
Banda Sinfónica Portuguesa e Maestro da Banda 
Musical de Amarante.

BANDA MUSICAL DE AMARANTE



MARCELO MARQUES – MAESTRO

Marcelo Marques é natural de Rio Mau, onde 
iniciou os seus estudos musicais aos 10 anos. Fez o 
curso básico/complementar de Saxofone com o 
professor Francisco Ferreira no Conservatório de 
Música do Porto. Posteriormente, em 2012, 
concluiu a Licenciatura em Música, na vertente de 
instrumento – Saxofone, na Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo do Porto, na classe 
dos professores Henk van Twillert, Fernando 
Ramos e Gilberto Bernardes. Frequentou diversas 
masterclasses/cursos de aperfeiçoamento técnico
de performance instrumental com músicos concei-
tuados. Trabalhou com Fernando Ramos, João 
Figueiredo, Henk van Twillert, James Houlik, 
Gerard Mcchrystal, Mario Marzi, Claude Delangle, 
Vincent David, Jerôme Laran, Otis Murphy, José 
Massarrão, Ties Mellema, Gary Smullyan, Roberto 
Benítez, Francisco Ferreira, Pablo Coelho, Quarteto 
de Saxofones de Amesterdão, Quarteto de Saxofo-
nes Habanera (França), Quarteto de Saxofones 
Morphing (França), Arno Bornkamp e Antonio Beli-
jar.
Frequentou cursos de direção de orquestra/banda 
com os maestros José Pascual Vilaplana, Douglas 
Bostock, Rafa Albors, Fernando Marinho e Alex 
Schillings. Em orquestra tocou sob a batuta de 
maestros como Jan Cober, Pedro Neves, José 
Pascual Vilaplana, António Saiote, Douglas Bostock, 
Rafa Albors, Francisco Ferreira, Alex Schillings, José 
Eduardo Gomes, Luís Carvalho, entre outros. 
Frequentou inúmeros estágios de Orquestra como 
são o exemplo Orquestra de Sopros do Conservató-
rio de Musica do Porto, Orquestra da FTDBF (como 
musico convidado), Banda Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra Portuguesa de Saxofones, entre outros.
Entre concertos a solo e em música de câmara apre-
sentou-se em vários países, realizando performan-
ces em Espanha, França, Itália, Holanda, Antilhas 
Holandesas e China (estas últimas em digressão 
com a BSP). Membro fundador do Quinteto de 
Sopros “Symphonik Quintet”. Membro fundador do 
ensemble de Saxofones “Flux Ensemble”. Membro 
fundador do ensemble de Saxofones “Conceptual 
Ensemble”. Membro fundador do Quarteto de Saxo-
fones “Quartones”. Apresentou-se a solo com Banda 
Sinfónica Portuguesa, com a Orquestra Sinfónica de 
Jovens da AMCC, com a Banda Militar do Porto e 
com a Banda Sinfónica da PSP. Presentemente é 
chefe de naipe (saxofones) da Banda Sinfónica
Portuguesa. É Professor de Saxofone, Música de 
Câmara e Classe de Conjunto (Orquestra de Sopros 
e Percussão) na Academia de Musica de Costa 
Cabral ( AMCC ), e professor de Saxofone na Escola 
Artística do Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian de Braga. Mestre em Ensino da Música, 
Universidade de Aveiro (2018), sob a orientação do 
professor Fernando Ramos.
Desde março de 2018, assumiu o cargo de maestro 
da Banda Musical Leverense.

HÉLDER TAVARES – MAESTRO 

Hélder Tavares é natural de Santa Maria de Lamas, 
concelho de Santa Maria da Feira. Iniciou os seus 
estudos musicais na Academia de Música de Paços 
de Brandão e prosseguiu-os na Academia de 
Música de Oliveira de Azeméis. Concluiu o Curso 
Superior de Clarinete na Escola Superior de Música 
e das Artes do Espetáculo do Porto, na classe dos 
professores António Saiote e Nuno Pinto. É mestre 
em Ensino de Música e pós-graduado em clarinete 
com Alain Damiens pela Universidade de Aveiro. 
Durante a sua formação foi bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian e da Câmara Municipal de 
Santa Maria da Feira.
Foi primeiro clarinete e assistente do naipe dos 
sopros da Orquestra de Jovens de Santa Maria da 
Feira e primeiro clarinete da Orquestra do Festival 
de Música da Póvoa do Varzim. Ocupou o lugar de 
concertino e assistente das madeiras da Banda 
Sinfónica de Jovens de Santa Maria da Feira. Cola-
borou também com a Orquestra Filarmonia das 
Beiras, Orquestra do Algarve e Orquestra Clássica 
do Porto.
Obteve o 2º Prémio Nível Superior em Música de 
Câmara, com o Quarteto de Clarinetes do Porto, no 
Prémio Jovens Músicos – RDP e foi finalista no Con-
curso internacional de Música de Câmara de Osaka 
no Japão.
Frequentou cursos de direção de orquestra com 
Osvaldo Ferreira, Alexander Polishchuk, Peter 
Rundel (Remix Ensemble) e Douglas Bostock 
(Argovia Philharmonic); na vertente de direção de 
orquestra de sopros, realizou cursos com Jan Cober, 
Eugene Corporon, J. Rafael P. Vilaplana e Douglas 
Bostock. Estreou-se como maestro com a Orquestra 
de Jovens do Concelho de Santa Maria da Feira, em 
2003. Foi convidado para dirigir o “IV Estágio 
Nacional de Orquestra Sinfónica” e a Orquestra 
Sinfónica do Conservatório de Música de Fornos. 
Com a Banda Sinfónica Portuguesa projetou e 
dirigiu o primeiro flash mob; dirigiu “Queen Sym-
phony” na Casa da Música – Porto e na abertura do 
FIMUV’15 – Festival Internacional de Música de 
Verão, onde recebeu excelentes críticas.
Participou duas vezes com a Banda de Música da 
Cidade de Espinho no Concurso Internacional de 
Bandas Ateneu A. Vilafranquense, tendo obtido o 
primeiro lugar com o segundo prémio. A sua ativi-
dade enquanto músico e maestro já o levou a países 
como França, Espanha, Bulgária, Japão, Itália, Suíça, 
Alemanha e China.
Atualmente é professor na Academia de Música de 
Paços de Brandão e Academia de Música da Costa 
Cabral e é convidado a orientar cursos de aperfei-
çoamento. É co-fundador e diretor artístico do 
Clarinetíssimo Ensemble. É também maestro da 
Banda de Música da Cidade de Espinho desde 2005 
e como clarinetista, colabora regularmente com a 
Banda Sinfónica Portuguesa.



A Banda de Freamunde, fundada em 1822, regista 
atualmente 200 anos de atividade ininterrupta. 
Tendo como atividade principal o ensino e promo-
ção da cultural musical, orgulha-se de, da sua 
escola, terem saído grandes músicos, que integra-
ram ou integram os quadros das bandas da GNR, 
Força Aérea, Marinha, PSP, RIP, Orquestra do Teatro 
S. Carlos, professores nas Escolas Profissionais e 
Artísticas de Viana do Castelo e Caldas da Saúde, 
etc.
Da sua vasta atividade, destaca-se o facto de já 
haver atuado em todo o Portugal, de ter efetuado 
sete digressões ao estrangeiro (quatro a Espanha e 
três a França) a convite das comunidades portu-
guesas e dos consulados respetivos, e de comissões 
de festas. 
Participou em vários concursos onde foi distingui-
da com diversos prémios, nomeadamente uma 
“Batuta de Marfim”, uma “Batuta Encastoada a 
Ouro” e uma “Medalha de Ouro”
Em 1979, alterou-se a designação de Banda Marcial 
de Freamunde para Associação Musical de Frea-
munde, situação que se impunha pela polivalência 
que a instituição atingiu, nomeadamente no aspeto 
da formação.
Em maio de 1992 viu reconhecido o seu trabalho 
em prol da cultura musical, com a prestigiosa 
distinção de “Pessoa Coletiva de Utilidade Pública” 
atribuída pela Presidência do Conselho de Minis-
tros.
Em 6 de novembro de 1995, recebeu das mãos do 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira a “Medalha de Ouro de Altruísmo e 
Mérito”, como reconhecimento do seu papel insubs-
tituível no campo da música e da formação musical.
Em 1997, tornou-se membro efetivo do INATEL.
Em 19 de fevereiro de 2000, participou no batizado 
real do terceiro filho de D. Duarte Nuno e de D. 
Isabel, realizado na igreja da Sé na cidade do Porto.
Em março de 2000, em conjunto com algumas suas 
congéneres, fundou a Federação de Bandas Filar-
mónicas do Distrito do Porto.

Em 3 de julho de 2005 recebeu o diploma de honra 
da Associação Humanitária B. V. Freamunde pela 
sua participação nas comemorações do 75º aniver-
sário daquela associação.
Em 19 de maio de 2010 recebeu da Junta de 
Freguesia a medalha da Cidade de Freamunde 
como testemunho do seu reconhecimento pelo 
papel desempenhado no desenvolvimento socio-
cultural de Freamunde.
Em 5 de outubro de 2010 participou nas cerimó-
nias de comemoração do centenário da República.
Em 25 de abril de 2011 recebeu da Junta de Fregue-
sia de Freamunde a medalha de ouro de altruísmo 
de mérito pelos relevantes serviços prestados à 
comunidade.
Em 6 de novembro de 2017 recebeu da Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira o diploma e a meda-
lha municipal de honra, grau ouro pelos relevantes 
serviços prestados ao concelho.
Em 14 de julho de 2018 deu um concerto na Igreja 
dos Clérigos na cidade do Porto.
Em 27 de julho de 2019 atuou na sala Suggia na 
Casa da Música na cidade do Porto.
Participação em diversas festas de homenagem e 
festivais de bandas. 

ASSOCIAÇÃO MUSICAL BANDA DE FREAMUNDE



VÍTOR RESENDE - MAESTRO

Vítor Manuel Silva Resende, natural de São Cipria-
no, concelho de Resende, nascido a 04/01/1986. 
Iniciou a sua atividade musical com 7 anos na 
Banda Musical de S. Cipriano “A Nova”.
Frequentou o Curso de Percussão no Conservatório 
Regional de Gaia, tendo como professores Jacob 
Oliveira, Bruno Costa, Luís Oliveira, Hugo Vieira, 
entre outros. Frequentou também a Escola Jazz ao 
Norte, no Porto.
Foi músico convidado por variadas Bandas Filar-
mónicas. Orientou masterclasse como coordenador 
de percussão. Participou em festivais em França e 
em concursos de bandas em Espanha.
Trabalhou com a Orquestra Douro Superior, 
Orquestra de Sopros Piaget, Orquestra do Conser-
vatório Regional de Gaia, Orquestra de Sopros e 
Percussão da Academia de Música de Lamego, 
Banda Sinfónica da Covilhã.
Trabalhou com os maestros Tristão Nogueira, 
Alexandre Fraguito, Orlando Rocha, Luís Cardoso, 
Alberto Madureira, Francisco Ferreira, Jean-Sébas-
tien Béreau, entre outros.
Frequentou a APB (Academia Portuguesa de 
Banda), curso contínuo de direção com o maestro 
Paulo Martins.
Desde 2008 que é professor na Academia de Música 
de Resende.
Em 2009, assumiu a Direção Artística da Banda do 
Club Recreativo Musical Rerizense, Castro Daire, 
até setembro de 2016.
Em maio de 2018 assume a Direção Artística da 
Sociedade Filarmónica de Mões, até setembro do 
corrente ano. Em outubro de 2018 assume a Dire-
ção Artística da Banda Musical “A Nova”, de São 
Cipriano, até setembro de 2021.
Em outubro de 2021 assume a Direção Artística da 
Associação Musical de Freamunde, mantendo-se 
até à data.
Em 2022, e a convite da Azores Band of Escalon, 
viajou até à Califórnia para orientar um ciclo de 

concertos com o seu repertório para banda filar-
mónica.
Dedica-se também à composição e trabalha com a 
editora Afinaudio e mais recentemente a editora 
holandesa Molennar. Possui vários originais que 
variam entre o Passodoble, Obras Sinfónicas e Mar-
chas (Rua/Procissão) incluindo também vasto 
repertório de arranjos de música ligeira. 



A Banda Musical de São Pedro da Cova está umbili-
calmente ligada às Minas de Carvão de São Pedro da 
Cova.  
Sonhada por José Castro Gandra e Camilo Oliveira 
Aguiar e representada por músicos, na sua maioria, 
trabalhadores mineiros, hoje é representada pelos 
seus familiares e por outros músicos que recolhes-
sem nela uma identidade bem vincada. Foi financei-
ramente apoiada pela Companhia das Minas, que 
nela reconhecia importância no seio mineiro, 
sendo tratada como Banda da Família Mineira. 
Na sua história há a destacar o brilhante desempe-
nho no Concurso patrocinado pela EDP, em 1986, 
um concurso por eliminatórias com Bandas de todo 
o País, em que a Banda conseguiu chegar à final. 
Da Banda Musical de São Pedro da Cova saíram 
alguns dos mais prestigiados músicos e maestros 
que hoje se espalham por outras Filarmónicas, por 
Bandas Sinfónicas e Militares, por Orquestras 
Nacionais e Internacionais. 
No final do ano de 2017, a Banda Musical de São 
Pedro da Cova iniciou um novo projeto de desen-
volvimento artístico com o Maestro António Ventu-
ra.
O ano de 2021 ficou marcado pela gravação da 
música "Tanto Faz” com a Cláudia Pascoal e a grava-
ção do CD “AETERNUM” que reúne temas simbóli-
cos, recuperando e acrescentando obras que procu-
rarão consolidar a identidade de São Pedro da Cova. 
É ainda uma forma de agradecimento a todos aque-
les que ao desde a fundação da Banda contribuíram 
para o enriquecimento cultural, para a afirmação 
de valores e espírito de grupo, a solidariedade e a 
amizade. 

ANTÓNIO VENTURA – MAESTRO

António Ventura nasceu em São Pedro da Cova, em 
1968. Aos 8 anos iniciou a sua aprendizagem musi-
cal em acordeão e órgão, com a irmã Cecília que 
dava aulas de música e era também responsável 
pelo coro que acompanhava as missas na igreja de 
São Pedro da Cova. Aos 10 anos, por convite do seu 
primo Guilhermino Monteiro, entra para a escola 
da Banda Musical de Gondomar como saxofonista, 
tendo como professor o Sr. Américo Silva. Um ano 
mais tarde passa a elemento efetivo como execu-
tante em saxofone alto. Aos 18 anos ingressou na 
Banda de Música da Região Militar Norte, como 
aprendiz. Em 1991 frequentou o Curso de Forma-
ção de Sargentos Músicos do Exército, onde duran-
te 2 anos estudou Harmonia, Formação Musical, 
História da Música, Instrumentação, Acústica e 
Saxofone, na Banda de Música do Exército em 
Lisboa. Posteriormente, findo o curso, fez um 
deslocamento na Banda de Música da Zona Militar 
dos Açores, findo o qual regressa ao Porto, à Banda 
de Música da Região Militar Norte (atualmente com 
a denominação de Banda Militar do Porto), onde se 
encontra atualmente, como Sargento-Ajudante 
músico. É membro da IMMS “International Military 
Music Society” como executante, para além de ser 
músico militar, colabora com filarmónicas e foi 
elemento efetivo de algumas tais como: Banda 
Musical de Lousada, Banda Musical de São Pedro da 
Cova e Banda Musical de Melres. Também colabo-
rou com algumas orquestras de música ligeira 
(Tipo Big Band). Fez parte da Orquestra do Festival 
da Canção Amador de Amarante, foi executante 
efetivo da Orquestra Ligeira “Vale do Sousa” da 
Academia Musical de Paredes e da Orquestra Ligei-
ra Municipal de Ponta Delgada – Açores. Fez como 
executante paralelamente, algumas masterclasses, 
no Conservatório Calouste Gulbenkian de Aveiro, 
com o Quarteto de Saxofones de Amesterdão (Ho-
landa); no Conservatório de Ponta Delgada na 
classe de Jazz com o professor MICHAEL ROSS 

BANDA MUSICAL DE SÃO PEDRO DA COVA



(EUA) e estudou saxofone com professor Russo 
VALERY KOBIAKYN. Durante a sua passagem pelos 
Açores, assumiu como maestro a direção da Banda 
de Música Fundação Brasileira dos Mosteiros (S. 
Miguel) onde participou no concurso para Bandas 
Filarmónicas em Ponta Delgada, no qual esta Banda 
conseguiu obter o 1º lugar na Categoria A. Dirigiu 
também a Banda Filarmónica Eco-Edificante da 
Vila de Nordeste (S. Miguel), com esta filarmónica 
realizou pela 1ª vez um concerto na Igreja matriz 
da Vila de Nordeste, para comemorar o seu 147º 
Aniversário preparando para esse efeito um reper-
tório específico com alguns temas de música sacra. 
Facto inédito que mereceu os maiores elogios das 
entidades presentes e destaque na imprensa local, 
inclusive na RTP/Açores. Ainda nos Açores fez um 
curso de formador através da Direção Regional da 
Juventude, emprego e formação profissional 
(Secretaria Regional da Educação e Assuntos 
Sociais). Com esse curso exerceu a atividade de 
professor nos Açores, até ao seu regresso ao Porto, 
aonde exerceu na Escola Profissional de Gondomar 
como professor de Expressão Musical ao Curso 
Animador Sociocultural. Em 2001 assumiu, como 
maestro a Banda Musical de Gondomar. Deu aulas 
na escola da Banda, foi o coordenador e Diretor 
Artístico da Banda Juvenil e Quinteto de Metais da 
mesma escola. Em outubro de 2006, por motivos 
profissionais teve que abandonar a Banda. Em 
2007 frequentou o curso de Direção de Banda 
como Maestro espanhol Ignácio Petit e em2008 
com o Maestro inglês Douglas Bostock, organizado 
pela Banda Sinfónica Portuguesa. Em novembro de 
2009 assumiu, como maestro, a Banda Musical S. 
Cristóvão de Rio Tinto. Em setembro de 2011, 
assume paralelamente também como maestro o 
“Orfeão da Associação Social Estrelas de Silveiri-
nhos, S. Pedro da Cova”. Esteve recentemente 
envolvido em novos projetos musicais na freguesia 
e no concelho, como o Encontro de Bandas Rock de 

S. Pedro da Cova e o tributo a Bob Dylan – Jonh 
Wesley Harding. Atualmente é o Maestro do “Coro 
Amizade do GFESPC” e da Banda Musical de São 
Pedro da Cova.



ORGANIZAÇÃO APOIOS

// SÁBADO 26 NOV
14:30h: BANDA MUSICAL DE AROUCA
15:30h: BANDA DE MÚSICA DE SANTIAGO DE RIBA-UL
16:30h: SOCIEDADE FILARMÓNICA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DA AMADORA
17:30h: BANDA SINFÓNICA DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

27 NOV 
14:30h: ORQUESTRAS DE SOPROS E PERCUSSÃO DA ACADEMIA DE MÚSICA DE COSTA CABRAL
15:30h: ASSOCIAÇÃO MUSICAL BANDA DE FREAMUNDE
16:30h: BANDA MUSICAL DE AMARANTE
17:30h: BANDA MUSICAL DE SÃO PEDRO DA COVA

// DOMINGO 


