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Quinteto de Sopros
do Vale

O legado português para quinteto de sopros
Música criada por compositores portugueses da segunda metade
do século XX. Escrita, esquecida e agora revelada.

Apoio:
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Sara Silva_Flauta
Mariana Cardoso_Clarinete
Cristiano Pinho_Trompa
Beatriz Cunha_Fagote
Andreia Pereira_Oboé
Ana Margarida Cardoso_Etnomusicóloga
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PROGRAMA

NOTAS DE PROGRAMA

Ângelo Pestana (1919 – 2002)
Scherzo para instrumentos de sopro

O repertório proposto gravita em torno da existência do
Quinteto Nacional de Sopros, grupo pertencente à antiga
Emissora Nacional e com atividade entre 1950 e 1986. O grupo
foi inicialmente formado pelo flautista Luíz Boulton (1908 – 1998),
o oboísta José dos Santos Pinto (1915-2014), o clarinetista Carlos
Saraiva (1917-2000), o fagotista Ângelo Pestana (1919-2002) e o
trompista Adácio Pestana (1925-2004). Grande parte do repertório
composto no século XX foi-lhes dedicado ou foi escrito tendo
em conta as suas capacidades performativas e alguns deles
aproveitaram também para escrever obras para o Quinteto de
que faziam parte.

Filipe Sousa (1927 – 2006)
Quinteto de Sopros
Adácio Pestana (1925 – 2004)
Lembrança - Scherzo para Quinteto de Sopros
Joly Braga Santos (1924 – 1988)
Adágio e Scherzino
ao Quinteto Nacional de Sopro
José Santos Pinto (1915 – 2014)
Quinteto para instrumentistas de Sopro
Marcos Romão (1917 – 2000)
Pequena Suite para Quinteto de Sopro
Carlos Saraiva (1910 – 2001)
“Scherzo” para Quinteto de Sopro
a Luiz Boulton

A Petite Suite para instrumentos de sopro foi escrita por Marcos
Romão (1927-2000), clarinetista, chefe de banda e professor
de clarinete no Conservatório Nacional entre 1957 e os anos de
1980. Professor de vários clarinetistas profissionais da atualidade,
Marcos destacou-se essencialmente como maestro da Banda
da Armada Portuguesa, mas a sua faceta de compositor está
presente nas obras que compõem o seu arquivo, situado no
Museu Municipal de Loures. Entre as composições arquivadas
encontra-se esta obra dedicada a Luiz Boulton, fundador e
flautista do Quinteto Nacional de Sopro.
O Quinteto de Sopros de Filipe de Sousa (1927-2006) foi composto
em Paris em 1957, dedicado ao Quinteto Nacional de Sopro. A 1ª
audição da obra foi na Emissora Nacional em 1973 pelo Quinteto
Nacional de Sopro, à qual se seguirão várias outras interpretações.
Adácio Pestana foi o trompista do Quinteto Nacional de Sopro,
durante quase todo o período de atividade do grupo. Fez parte
Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional e da Banda da
Guarda Nacional Republicana, ensinando inúmeros trompistas
portugueses. Concluiu o Curso Superior de Trompa no
Conservatório Nacional e ainda outro em Zurique com o Professor
Werner Speth em 1962 que, perante as suas capacidades,
considerou que ele poderia voltar a Portugal, pois “não tinha mais
nada que lhe pudesse ensinar”.
Esta Lembrança: Scherzo para Quinteto de Sopros é um dos
três quintetos de sopro que escreveu e que, juntamente com
inúmeras outras obras, fazem parte do seu espólio. As suas
obras foram inteiramente editadas e integram o seu espólio,
recentemente doado à Banda Musical de Gouviães.

Tal como Filipe de Sousa, Joly Braga Santos (1924-1988)
reconheceu as capacidades dos elementos do Quinteto Nacional
de Sopro e escreveu e dedicou-lhes uma obra, em 1956. Com dois
andamentos, o Adagio & Scherzino, foi muitas vezes tocada pelo
grupo e por outros congéneres fundados posteriormente.
Oboísta do grupo, José dos Santos Pinto, estudou em Paris,
onde se diplomou em cinco cursos, Fuga, Música de Câmara,
Composição, Oboé e Direção de Orquestra. Passado alguns anos
retornou a Nice para se diplomar em Direção de Orquestra e
Composição, tendo sempre presente o objetivo de ser compositor
e maestro. No seu espólio, doado ao Município de Mangualde
e à Sociedade Filarmónica Lobelhense, encontram-se obras
para orquestra, banda filarmónica ou militar, instrumento com
acompanhamento de piano e ainda para música de câmara.
Neste último grupo de obras, encontra-se o Quinteto para
instrumentos de sopro, que também chegou aos palcos na
atualidade através deste projeto.
O Scherzo para instrumentos de sopro foi composto por Carlos
Saraiva, clarinetista do Quinteto Nacional de Sopro e da Orquestra
Sinfónica da Emissora Nacional. Para além de intérprete e
compositor, dirigiu a Banda da Guarda Nacional Republicana
(1960-1961), a Banda da Polícia do Estado da Índia (1961-62), a
Banda do Regimento de Infantaria de Luanda (1963-1965) e ainda
a Orquestra de Salão de Luanda (1963-65), testemunhando na
primeira pessoa a Guerra Colonial.
A obra foi dedicada a Luíz Boulton, tal como a Petite Suite de
Marcos Romão, e foi frequentemente apresentada pelo grupo na
rádio ao longo dos anos de 1970.
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DADOS BIOGRÁFICOS
Quinteto de Sopros do Vale
O Quinteto de Sopros do Vale é um grupo de música de câmara que
surgiu na Banda Marcial do Vale composto por Sara Silva (flauta),
Andreia Pereira (oboé), Mariana Cardoso (clarinete), Cristiano Pinho
(trompa) e Beatriz Cunha (fagote). O grupo juntou-se ao projeto de
Doutoramento desenvolvido pela investigadora Margarida Cardoso,
membro do projeto “A nossa música, o nosso mundo: bandas
filarmónicas, associações musicais e comunidades locais”, desenvolvido
no INET-md (Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em
Música e Dança) da Universidade de Aveiro.
A investigação referida estuda a atividade do Quinteto Nacional de
Sopro (grupo pertencente à antiga Emissora Nacional) e os seus
elementos, para quem foram compostos vários quintetos de sopros
como, por exemplo os escritos por Carlos Saraiva, Joly Braga Santos ou
José dos Santos Pinto.
Em parceria, o Quinteto de Sopros do Vale e a Etnomusicóloga
Margarida Cardoso criaram o primeiro projeto “Descobrir a História
e a Música dos Coretos de Santa Maria da Feira”, em setembro de
2020, apoiado pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, e
posteriormente o projeto “Circum Navegação da Música Portuguesa
do séc. XX”, que relaciona a Primeira Viagem de Circum Navegação
de Fernão de Magalhães com os compositores portugueses acima
referidos.
Até ao momento, realizaram diversos concertos em vários pontos do
país, entre eles Guarda, Vila do Conde, Covilhã, Aveiro, Santa Maria da
Feira e, em novembro de 2021, tocaram em direto para a Rádio Antena
2. O objetivo principal é divulgar a música composta por compositores
portugueses para quinteto de sopros, não só em Portugal, mas
também no estrangeiro, divulgando o CD “Músicos Ocultos: ao
Quinteto Nacional de Sopro”.

Convento
de São Pedro
de Alcântara
O Convento de São Pedro de Alcântara é uma construção
do séc. XVII, anterior ao terramoto de 1755. A sua edificação
deve-se ao primeiro marquês de Marialva e conde de
Cantanhede que, em 1665, na Batalha de Montes Claros
(guerra da Restauração) fez um voto de fundar um convento
em Lisboa dedicado a São Pedro de Alcântara.
A Igreja, apresenta no seu interior decoração barroca joanina,
vinda do Convento de Mafra no período do pós-terramoto e
merece, por si, a visita. No conjunto sobressaem os altares em
talha dourada, a iconografia franciscana, o teto pintado em
grissaille e a pintura em marmoreado das paredes. Sobre estas
destacam-se três grandes pinturas da época joanina. A capelamor integra a pintura de Bento Coelho da Silveira e de André
Gonçalves, complementadas, mais tarde, pela obra de Luciano
Freire.

Filipe Carvalheiro
Diretor artístico
Temporada Música em São Roque
Filipe Carvalheiro é formado em Composição pela Escola
Superior de Música de Lisboa e em Direção pela Universidade
de Cincinnati (Estados Unidos). Desenvolveu ainda estudos
de aperfeiçoamento em Composição com Emmanuel Nunes
(França) e Karlheinz Stockhausen (Alemanha) e de Direção de
Orquestra com Donato Renzetti (Itália) e Jorma Panula (Finlândia).
Como maestro tem-se apresentado sobretudo na Dinamarca,
Suécia, Áustria, Inglaterra, Polónia e Alemanha.
É atualmente maestro titular da Kammerorkestret Musica e do
Kammerkoret Musica (Copenhaga).
Como maestro convidado ou assistente tem ainda colaborado
com diversas orquestras e coros no norte da Europa, destacandose a sua colaboração com o Teatro Real (Ópera de Copenhaga) e a
Opera Hedeland (Hillerød).

Em concursos internacionais conquistou por duas vezes o
Conductors Prize, na Polónia em 2013 e em Espanha em 2015.
Em 2015 gravou o CD “Kvindestemmer” e dirigiu no Castelo de
Kronborg, Helsingør, o concerto de gala para o lançamento da
organização de cooperação internacional “Transition”, transmitido
em direto para a Dinamarca, Suécia, Hungria, Japão e Índia.
A convite da Rainha Margrethe II da Dinamarca dirigiu o concerto
comemorativo dos 100 anos de direito de voto feminino naquele
país. Desde 1989, o Maestro e compositor Filipe Carvalheiro é o
diretor artístico da Temporada Música em São Roque, organizada
pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

PRÓXIMO CONCERTO
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Concerto Campestre
“Oh que admirable obra”
Estreia moderna de vilancicos de João Pedro de Almeida Mota,
em contraponto com obras religiosas de Pedro Avondano,
Ambrosio Molinero e J. S. Bach.
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