
Homenagens
GISBA – Grupo de Instrumentistas
de Sopro da Banda de Alcobaça
QUINTETO DE SOPROS
28 de novembro de 2021 · 16h00 
Alenquer · Átrio da Câmara Municipal de Alenquer

Programa

Igor Stravinsky (1882 - 1971)
Pulcinella

Eurico Carrapatoso (1962 -)
5 Elegias

Claude Arrieu (1903 - 1990)
Quinteto

György Sándor Ligeti (1923 - 2006)
6 Bagatelles

Ficha artística

Rui Ramos, flauta transversal
Sara Dias, oboé
Vera Santos, clarinete
Gonçalo Pedrosa, trompa
Rute Santos, fagote

Sinopse

O Grupo de Instrumentistas de Sopro da Banda de 
Alcobaça (GISBA) é o novo projeto artístico da Banda de 
Alcobaça. Este agrupamento foi fundado pelo Maestro 
Vítor Santos na década de 1990 — reunindo então 
alguns dos melhores músicos da Banda de Alcobaça — 
e foi revitalizado agora como uma plataforma musical 
que promove várias formações dedicadas à música de 
câmara.



Biografias

Rui Ramos

Natural de Mirandela, cidade onde iniciou os seus 
estudos musicais em flauta transversal no ano de 1999, 
na Escola Profissional de Música de Mirandela, na 
classe da Professora Inês Fernandes. Licenciado em 
flauta transversal pela Escola Superior de Música Artes 
e Espetáculo em 2009, onde integrou as classes dos 
Professores Eduardo Lucena e Raquel Lima. Trabalhou 
com maestros como: J.S. Béreau, Dirk Vermeulen, Ernst 
Schelle, Nuno Dario, Roberto Perez, Carlos Riazuelo, 
Pedro Neves, António Saiote e Yuri Nasuschkin, e 
frequentou masterclasses com Paulo Barros, Michael 
Hasel, Eduardo Lucena, Olavo Barros, Etienne Lamaison, 
Nuno Inácio e Marc Grauwels. Foi premiado em 
concursos nacionais e internacionais a solo e em música 
de câmara, tendo obtido o 1.º Prémio no I Concurso 
Internacional de Música de Câmara de Alcobaça , 
o 1.º Prémio no II Concurso “Terras de La-Salette” na 
categoria Sénior de Flauta transversal, e o Prémio 
Helena Sá e Costa , no ano de 2009 , na cidade do Porto. 
Como docente, colaborou com diversas instituições, tais 
como a Fundação Bonfim (Braga), a Escola Profissional 
de Arte de Mirandela (Esproarte), o Conservatório de 
Música de Bragança, e atualmente a Academia de 
Música de Alcobaça onde exerce também o cargo de 
Diretor Pedagógico. Atualmente frequenta o Mestrado 
em Ensino da Música, onde integra a classe do Professor 
Gil Magalhães.

Sara Dias

Natural de Macau mas com ascendentes familiares à 
Vila da Caranguejeira, iniciou os seus estudos musicais 
em 2001 no Conservatório de Música de Sintra no 
curso de piano. Aos 10 anos começou a estudar oboé 
com Óscar Viana. Em 2007 ingressou no Conservatório 
Nacional de Lisboa no curso de piano, com Daniela 
Ignazzito, tendo como segundo instrumento o oboé na 
classe de Luís Marques. Em 2010 continuou a formação 
no Conservatório – Escola de Artes da Madeira, no piano 
com Robert Andres e no oboé com Louise Whipham, 
terminando o Secundário em Música em 2012. Licenciou-
se na Academia Nacional Superior de Orquestra (oboé) 
em 2016 com o professor Pedro Ribeiro e, em 2018, na 
Escola Superior de Música de Lisboa em Direção Coral/
Formação Musical. Participou em masterclasses de 
oboé com Nelson Alves, Thomas Indermühle, Christian 
Wetzel, Samuel Bastos, Diethelm Jonas, Stefan Schilli, 
Louise Pellerin, Omar Zoboli, Luís Pérez, Peter Veale, 
Tjadina Würdinger. Colaborou com diversas orquestras 
entre as quais, Orquestra Clássica da Madeira, Orquestra 
Calouste Gulbenkian, Orquestra Sinfónica Portuguesa, 
Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra Sinfónica 
do Porto, Orquestra XXI, Orquestra de Cascais e Oeiras e 
Orquestra Municipal de Sintra. No ano letivo 2018/2019 
ingressou na Musikhochschule Lübeck , na classe de 
Diethelm Jonas, como aluna de Erasmus e concluiu o 
Mestrado em Interpretação Artística, na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo com o professor Ricardo 
Lopes. Atualmente é professora na Academia de Música 
de Alcobaça e no Conservatório Regional de Artes do 

Montijo. É igualmente instrumentista freelancer em 
várias orquestras nacionais e é membro da Filarmónica 
da Caranguejeira desde os 11 anos.

Vera Santos

Natural de Vestiaria - Alcobaça iniciou os seus estudos 
musicais na Sociedade Filarmónica Vestiariense. Mais 
tarde, ingressou no Conservatório de Música de Caldas 
da Rainha e na Academia de Música de Alcobaça, 
nas classes dos professores Jorge Trindade e Jorge 
Camacho. Sob orientação dos professores Nuno Pinto, 
António Saiote e Filipe Dias, é licenciada em clarinete 
pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do 
Instituto Politécnico do Porto, e obteve grau de Mestre 
em Ensino da Música pela Escola Superior de Educação 
Jean Piaget, em Almada. É membro fundador do Trio 
Impressões, trio esse que obteve o primeiro lugar do 
escalão A na primeira edição do CIMCA – Concurso 
de Música de Câmara de Alcobaça, abrindo portas à 
realização de vários recitais no Cistermúsica – Festival 
de Música de Alcobaça, nos Dias da Música do Centro 
Cultural de Belém, no Palácio dos Anjos em Algés e na 
Casa da Música do Porto. Obteve prémios em concursos 
nacionais e internacionais de instrumento, música de 
câmara e orquestra, e frequentou masterclasses em 
direção coral e direção de orquestra, contribuições 
valiosas para o seu crescimento enquanto artista. É 
professora da Academia de Música de Alcobaça onde 
leciona as disciplinas de Clarinete, Classes de Conjunto 
Coral e Instrumental e onde também tem vindo a 
desempenhar diversas funções de coordenação dentro 
das várias valências da instituição. É maestrina do Coro 
da Banda de Alcobaça desde a sua fundação em 2013.

Gonçalo Pedrosa

Gonçalo Pedrosa é professor na Academia de Música de 
Alcobaça. Iniciou os seus estudos musicais aos 10 anos. 
Em 2009 ganhou o 2.° lugar no prémio jovens músicos 
da RDP. Desde então têm colaborado com orquestras 
portuguesas tais como: Orquestra Gulbenkian, Orquestra 
Nacional do Porto, Orquestra Sinfónica de São Carlos, 
Orquestra Metropolitana, entre outras. Atualmente 
trabalha como professor e freelancer.

Rute Santos

Rute Santos nasceu em 1998 e é natural de Ourém. 
Iniciou os seus estudos musicais em fagote em 2006 na 
Academia de Música Banda de Ourém com o professor 
José Pedro Figueiredo e em 2008, ingressou na Ourearte 
- Escola de Música e Artes de Ourém com o professor 
Gonçalo Pereira. Em 2016 prosseguiu os seus estudos 
musicais na Escola Superior de Música de Lisboa com o 
professor Ricardo Ramos onde terminou a Licenciatura 
em Música. Ao longo do seu percurso académico, 
frequentou diversos masterclasses com professores 
como Pedro Silva, Lurdes Carneiro, Ricardo Ramos, 
Eduardo Calzada, Constantin Barcov e Giorgio Versiglia. 
Teve oportunidade de trabalhar com maestros como 
Robert Houlihan, Paulo Martins, Jean-Sébastien Béreau, 
Felix Hauswirth, António Menino, Shawn Smith, Isabel 
María Rubio Molina, Matthew George, Alberto Roque, 



Vasco Pearce de Azevedo, Linda Moorhouse, Mark 
Heron, entre outros. Atualmente frequenta o Mestrado 
em Ensino da Música na Universidade do Minho e 
leciona fagote na Ourearte - Escola de Música e Artes 
de Ourém, na Academia de Música de Alcobaça e na 
Sociedade Filarmónica Gualdim Pais.

Notas de programa

A relação criativa entre Igor Stravinsky e a companhia 
de bailado Ballets Russes de Sergei Diaghilev teve início 
no ano de 1909 com a encomenda do Pássaro de Fogo. 
Assim começou um dos relacionamentos artísticos mais 
importantes do século, um verdadeiro ponto de viragem 
para a história da dança e da música que permitiu aos 
dois obterem um enorme reconhecimento internacional.  
Pulcinella estreou em maio de 1920 e surpreendeu Paris 
pela sua aparente simplicidade e charme, um público 
que conhecia o compositor pelo seu modernismo 
fervoroso e que ainda não tinha esquecido o choque que 
sete anos antes a Sagração da Primavera causara. No 
decorrer de uma série de viagens por Itália, Diaghilev 
descobre um argumento datado de 1700 que viria a 
definir a linha condutora da história do bailado. Com os 
manuscritos do compositor barroco Giovanni Battista 
Pergolesi em sua posse, Diaghilev pensa em criar uma 
obra com uma forte relação estilística com o passado, 
muito em linha com o que estava em voga na altura 
com o surgimento do movimento neoclássico. Quando 
apresentou a ideia a Stravinsky, esta foi a sua reação: 
“(...) achei que ele estivesse louco. Apenas conhecia 
Pergolesi pelo seu Stabat Mater e La Serve Padrone (...). 
De qualquer forma prometi ver os manuscritos e dar-lhe 
a minha opinião. Vi, e fiquei apaixonado”.

O Pulcinella é um dos personagens da tradição da 
commedia dell’arte italiana, tal como o Arlecchino 
(Arlequim) ou o Pierrot, que se serve da improvisação 
teatral para explorar e caricaturar as emoções que 
regem o ser humano: tristeza ou êxtase, cobardia ou 
o amor. O palhaço mimo, vestido de branco, magro, 
engenhoso, subtil e sem escrúpulos rapidamente se 
tornou o elemento central deste bailado. Pulcinella conta 
a história das escapadelas amorosas de um estouvado 
incorrigível, que acaba perseguido e agredido por quatro 
jovens ciumentos que acham que Pulcinella roubou 
o amor da rapariga que todos procuram conquistar. 
No final, percebem que ele não é o canalha que eles 
julgavam, mas sim uma pessoa de bem, charmoso e 
cativante, que acaba por arranjar casamento para todos 
eles.

O compositor Eurico Carrapatoso é uma referência 
nacional e internacional de excelência na área da 
composição, com encomendas regulares de obras por 
parte das principais instituições culturais portuguesas. 
A sua música tem vindo a ser executada, editada e 
difundida desde 1987, não apenas na Europa, mas 
também nos restantes continentes.

Foi a convite do Quinteto de Sopros Solistas de Lisboa que, 
em 1997, Eurico Carrapatoso escreveu as Cinco Elegias 
para quinteto de sopros. Uma peça dividida em cinco 
pequenos andamentos, havendo em cada um desses 
números um instrumento que assume, de qualquer 

forma, a voz condutora: a flauta, na primeira peça, o 
oboé, na segunda, o clarinete, a trompa e o fagote, na 
terceira, quarta e quinta peças, respetivamente.

Nesta obra o compositor homenageia cinco compositores 
que lhe são caros por razões de vária ordem, desde as mais 
emocionais às mais racionais: Béla Bártok, Germaine 
Tailleferre, Anton Webern, Olivier Messiaen e Igor 
Stravinsky. O caráter epigonal dos estilos que percorre 
cada andamento é totalmente assumido desde o início. 
Obtém um resultado musical deveras heterogéneo 
onde, segundo o compositor, uma “heterogeneidade tão 
balsâmica cria, aliás, a forma musical contrastante e 
arejada que desde o início procurei”.

Claude Arrieu foi o pseudónimo utilizado por Louise-
Marie Simon, compositora e pianista prolífica do 
século XX cuja formação passou pelo Conservatório de 
Paris sob orientação de mestres notáveis como Paul 
Dukas e Marguerite Long. Tendo Debussy, Ravel e 
Stravinsky como referências estilísticas, Arrieu deixou 
um vasto legado musical, desde música vocal, operática, 
orquestral, de câmara, música para teatro, rádio e cerca 
de trinta bandas sonoras para cinema, evidenciando 
temas melódicos facilmente atribuídos a Gabriel 
Fauré mas com uma frescura própria, sublinhada 
por mudanças harmónicas repentinas num estilo 
marcadamente neoclássico. É especialmente recordada 
pelas obras de música de câmara e pelo gosto especial 
que tinha em escrever para instrumentos de sopro de 
madeira, segundo a própria, graças ao seu carácter hábil, 
humorístico, e pela personalidade forte que imprimem 
na música. Esta é, de facto, a belle époque para os 
instrumentos deste agrupamento: a popularidade que 
ganharam no início do século XX deve-se em muito ao 
desenvolvimento técnico e mecânico que por fim se 
estabeleceu, permitindo a agilidade, o virtuosismo e a 
expressividade que a compositora procura evidenciar.

O seu Quinteto para Instrumentos de Sopro consiste 
em cinco pequenos andamentos que variam a nível 
de caráter e alternam entre tempos rápidos e lentos: 
o allegro começa como se de “abertura” agitada se 
tratasse, passando por um andante que recorda um 
passeio casual, seguido de um alegre e jovial scherzo, 
de um adagio que nos dá a ideia de uma contemplação 
nostálgica com uma pitada de blues e, por fim, um 
allegro vivace que se assemelha a uma toccata.

György Ligeti é descrito como um dos compositores mais 
influentes da vanguarda musical europeia na segunda 
metade do século XX, uma figura verdadeiramente 
inovadora e progressiva. As seis Bagatelles para quinteto 
de sopros surgem de um primeiro conjunto de doze 
pequenas peças escritas para piano solo, de um caráter 
mais austero e sério comparativamente à sua versão 
final. Na sua primeira versão, cada peça tem um número 
específico de sons utilizados na construção temática, 
número esse que vai aumentando à medida que a 
obra avança: a primeira peça utiliza apenas dois sons 
diferentes, a segunda três sons e assim sucessivamente 
até ao andamento final em que o compositor faz uso 
dos doze sons da escala temperada. A disciplina e rigor 
com que Ligeti constrói as doze peças na versão inicial 
torna-se menos óbvia e clara nos seis andamentos que 
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posteriormente selecionou na versão para a versão 
final, apesar de perceptível aos ouvintes mais atentos. 
Na primeira das seis bagatelles para quinteto de 
sopros, o compositor utiliza quatro sons que formam 
acordes maiores e menores construídos sobre a mesma 
tónica, na segunda, de caráter mais solene, serve-se 
dos ornamentos do oboé para revelar gradualmente 
uma palete ampliada a seis sons, e na terceira peça, já 
são oito os sons utilizados num andamento com fortes 
referências da música popular húngara. Cada uma 
das três bagatelles seguintes acrescenta um novo som, 
a quarta através de uma dança animada, a quinta de 
uma homenagem ao compositor Béla Bartók e a sexta 
estabelecendo um final enérgico e irónico. Apesar de 
hoje as seis bagatelles serem consensualmente vistas 
como inócuas e de audição fácil quando comparadas 
com a música posteriormente escrita por Ligeti, nem 
sempre assim o foi, tendo a sua estreia sido alvo de 
controvérsia, em especial a última peça, que faz um uso 
mais livre e arrojado da dissonância.


