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Resumo 

 
 Este estudo procura dar a conhecer as metodologias de ensino da 

Música e o repertório executado por três Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços. Durante as minhas vivências no meio 

Filarmónico, verifiquei que surgem muitas vezes comentários pouco 

apropriados relativamente ao trabalho desenvolvido pelas Bandas 

Filarmónicas do Alto Trás-os-Montes, nomeadamente no que concerne 

às metodologias de ensino da música, bem como à falta de variedade 

de géneros musicais. 

Para a elaboração deste trabalho, no que respeita às metodologias de 

ensino da música nas Bandas Filarmónicas, é feita uma revisão da 

literatura com o propósito de verificar qual a metodologia adoptada 

pelas Bandas contempladas no presente estudo. Quanto ao repertório, 

foi escolhido um número significativo de maestros portugueses, que 

construíram um modelo de repertório nos diferentes géneros. Procurou-

se, de seguida, confrontar o repertório destas Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços com o escolhido por aquele conjunto de 

maestros.  

As principais conclusões mostram que há uma coexistência de métodos 

utilizados, desde o modelo tradicional até ao mais actual. Verifica-se 

também que há uma diversidade de repertório executado relativamente 

aos géneros musicais e que as Bandas de Carrazedo de Montenegro e 

Valpaços estão mais em conformidade com o repertório escolhido pelo 

conjunto dos dezasseis maestros portugueses. A Banda de Vilarandelo, 

apesar de executar um repertório variado, pratica um menor número de 

obras escolhidas pelo conjunto dos maestros.  
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Abstract 

 
The purpose of this study is to show the teaching methods and repertoire of 

music performed by three Valpaços’ Philharmonic Bands. During my 

experiences in the Philharmonic environment, I have noticed that there are 

often inappropriate comments on the work developed by Alto Trás-os-Montes 

Bands, particularly as regards the methods of teaching music as well as the 

lack of variety of musical types. 

This study examines, as far as the Philharmonic Bands’ teaching methods is 

concerned, the literature available in order to establish the methodology 

adopted by the Bands covered in this work. As far as the repertoire it was 

chosen a significant number of Portuguese conductors, who built a repertoire 

model. Based on this the repertoire of Valpaços’ Philharmonic Bands was 

confronted with the one chosen by those set of conductors. 

The key findings showed that there is a coexistence of methods, from the 

traditional to the most updated. It was also observed that there is a diversity of 

the repertoire performed for musical genres and that the Carrazedo of 

Montenegro and Valpaços Bands are more in line with the repertoire chosen 

by all the sixteen Portuguese conductors. The Vilarandelo Band, despite 

running a varied repertoire, performed a smaller number of works chosen by 

all the conductors carried out in this study. 
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Introdução 

As Bandas Filarmónicas em Portugal têm contribuído significativamente 

para o ensino da música no nosso país. Agostinho Gomes diz-nos que estas 

instituições “têm sido locais privilegiados de aprendizagens múltiplas, de convívio, 

de recreação e lazer das comunidades onde estão inseridas, para além de 

espaços de actividade expressiva e educativa musical” (Gomes, 2007). 

Este trabalho procura dar a conhecer as metodologias de ensino da Música 

em três Bandas Filarmónicas do concelho de Valpaços, bem como o repertório 

executado pelas mesmas. O interesse nesta temática prende-se com o facto de 

surgirem muitas vezes comentários depreciativos sobre a qualidade e o nível das 

Bandas Filarmónicas do Alto Trás-os-Montes no que concerne às metodologias 

de ensino adoptadas e ao facto de o repertório executado carecer de variedade 

de géneros musicais. Pretende-se, assim, perceber os fundamentos destas 

críticas, dando a conhecer as metodologias de ensino da música nestas Bandas 

Filarmónicas e relacionar o repertório executado com o escolhido por um conjunto 

de maestros portugueses que se mostraram disponíveis para colaborar neste 

trabalho. 

Esta escolha relaciona-se também com o meu percurso profissional uma 

vez que, desde muito cedo, comecei a tocar em Bandas Filarmónicas, deparando 

muitas vezes com comentários menos apropriados e mesmo pejorativos em 

relação às mesmas, às suas metodologias e ao repertório por elas executado. 

Parece-nos que as pessoas ainda olham para as Bandas como um parente pobre 

das orquestras, mas elas tendem a afirmar-se no meio musical do nosso país. Há 

cada vez mais um leque variado de músicos e maestros que saem das escolas de 

música, conservatórios, academias, escolas superiores e universidades, que dão 

o seu contributo para uma melhoria da qualidade musical das Bandas 

Filarmónicas.  

Desta forma, pretendo dar a conhecer um pouco da sua essência, no que 

respeita a metodologias de ensino da música e repertório executado, dando assim 

um pequeno contributo para que as pessoas olhem para as Bandas Filarmónicas 

e vejam instituições credíveis que dão formação, na maioria das vezes gratuita, a 
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um variado número de crianças, jovens e adultos, sendo um importante marco na 

socialização das mesmas. 

Tendo em conta um referencial empírico, de facto, constatamos que as 

Bandas do Alto Trás-os-Montes, e em geral do interior do país, estão ainda 

aquém da qualidade musical da maioria das Filarmónicas provenientes de regiões 

mais povoadas e com melhores recursos humanos e financeiros. 

Tendo como base a experiência musical vivenciada nesta região, 

reconhecemos que ainda há muito trabalho para fazer nestas instituições, uma 

vez que os recursos humanos e financeiros são escassos, fruto de uma região 

que está fortemente afectada pela despovoação. Porém, reconhecemos também 

que o trabalho realizado nos últimos anos nestas instituições tem sido muito 

meritório, crendo que estas colectividades estão numa fase de melhoria e 

diversidade do seu repertório e metodologias de ensino da música. Novas 

metodologias tendem a ser utilizadas, nomeadamente as novas didácticas 

contempladas nas teorias de vários autores de destaque, como Carl Orff, Kodaly 

ou Dalcroze.  

Desta forma, pretendemos dar a conhecer as metodologias de ensino da 

música em três Bandas Filarmónicas do concelho de Valpaços e comparar o 

repertório executado por estas com aquele que uma amostra de um conjunto de 

maestros portugueses considera preferíveis em cada género. 

 Neste sentido, a investigação está centrada nas seguintes interrogações: 

- Qual é o método de ensino da música utilizado em três Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços? 

 - Qual o repertório utilizado?  

- Estará este repertório em conformidade com o repertório preferido e 

consequentemente utilizado por uma amostra significativa de maestros 

portugueses? 

Para encontrar resposta a este conjunto de questões, optámos por 

seleccionar um conjunto de maestros portugueses, aos quais questionámos sobre 

o repertório preferido/utilizado. Entrevistámos maestros de três Bandas do 

concelho de Valpaços a fim de desvendarmos qual o método de ensino da música 

utilizado e qual o repertório executado. 
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 Na tentativa de dar resposta às questões enunciadas, foi esta dissertação 

organizada da seguinte forma: 

  

- Capítulo I - (Enquadramento Teórico) - No primeiro capítulo, far-se-á a 

apresentação do estudo e uma revisão da literatura no que concerne às 

metodologias de ensino/aprendizagem da música, bem como algumas questões 

sobre repertório nas Bandas Filarmónicas. 

 

- Capítulo II - (Contextualização e caracterização do campo) – Neste capítulo 

proceder-se-á à exploração da área de investigação, bem como à caracterização 

de cada uma das Bandas envolvidas no presente estudo. 

 

- Capítulo III - (Metodologia da Investigação) - O terceiro capítulo é dedicado quer 

a questões metodológicas gerais, quer à metodologia específica relativa ao 

estudo. Apresentaremos os pressupostos metodológicos em que nos baseámos, 

bem como todo o processo de recolha e tratamento de dados. Será também 

identificada e caracterizada a população alvo desta investigação, os 

procedimentos e as técnicas de tratamento dos dados. 

 

- Capítulo IV- (Apresentação dos dados) - Por fim, analisaremos os dados e 

retiraremos as principais conclusões do estudo realizado, bem como os 

contributos e limitações do mesmo. Procederemos, ainda, ao delineamento de 

propostas para outros estudos. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – ENQUADRAMENTO 

TEÓRICO 



20 

 

1 - As Bandas Filarmónicas em Portugal 

 

Verifica-se que existe um consenso quanto ao conceito de Banda que, no 

essencial, se constitui como um grupo musical de instrumentos de sopro, 

aerofones (que em Portugal não utiliza normalmente a gaita-de-foles), de 

percussão de pele, membranofones, e percussão de madeira e de metal ou seja, 

idiofones de altura definida e indeterminada, podendo, também, no caso das 

Bandas Sinfónicas, incluir cordofones, violoncelos, contrabaixos e ainda piano e 

harpa. Na actualidade, também se utiliza este termo como referência a grupos do 

pop-rock, „jazz e dance‟ (Goléa e Vignal, 1999 citado por Gomes, 2007).  

Já o termo „Flarmónica‟ vem do grego phílo „que ama‟ e harmonia 

„combinação de sons‟. Uma Banda Filarmónica é para Gomes uma “uma 

sociedade de amadores de música” (Gomes, 2007 Citando Vieira, 1899). 

Estas instituições musicais são responsáveis por “150 anos de educação 

musical no nosso país, e fizeram-na sem a ajuda do Estado, que durante muito 

tempo foi alheio a um verdadeiro programa de alfabetização musical. Até ao 25 de 

Abril de 1974 estas sociedades foram os conservatórios do povo e não se pense 

que a sua vocação ficava só pela prática musical. O teatro, o desporto e até a 

instrução primária foram alguns dos seus contributos para a evolução global do 

país. Nos meios rurais onde a escola tardava em chegar era na Banda que se 

aprendia a ler, a escrever e contar. Pelas Bandas Filarmónicas passaram, e ainda 

passam, alguns dos melhores músicos de sopro do país. Depois de as 

frequentarem, ficam aptos a evoluir para outros patamares nos conservatórios ou 

nas escolas superiores de música” (Gomes, 2007). 

Apesar de já terem existido Bandas em Portugal antes da revolução liberal, 

o grande impulso destas colectividades verifica-se após este acontecimento. 

Assim, a partir da primeira metade do século XIX, desenvolveram-se alguns 

acontecimentos que foram determinantes em termos sociais e culturais. O país 

encontrava-se em rotura financeira e social e percebia-se que era urgente a sua 

reconstrução, ganhar novo alento e estimular o progresso. É durante este período 

que se desenvolve a ideia de organização do tempo de lazer e se reconhece a 
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importância da formação e da educação. Com estes novos valores, verifica-se 

uma série de mudanças que acabam por estimular o surgimento de organizações 

de carácter colectivo. Foi com o Liberalismo que se concederam novos direitos 

aos cidadãos, nomeadamente o direito de reunião e o de associação, contribuindo 

para a expansão do movimento associativo. É fundada uma série de 

colectividades, como as associações de cultura e recreio, onde se desenvolvem 

actividades de valorização sociocultural e onde se promove o ensino escolar de 

forma a reduzir os índices de analfabetismo, o ensino da música, de ofícios e do 

desporto. Uma das características do associativismo é o facto de ser exercido e 

praticado tanto pelos grupos de elite como pelas classes menos favorecidas, 

podendo assim fazer parte tanto da vida das populações urbanas como da vida 

das populações rurais. 

Desta forma, surgiram também associações ligadas às Bandas 

Filarmónicas, conhecidas também por Bandas de Música ou por Bandas Civis, 

que são descritas como “um conjunto de instrumentistas de sopro e percussão, 

amadores, associados em colectividades a partir de meados do século passado 

no nosso país, que actuam com fardas mais ou menos próximas das militares, 

numa grande diversidade de acontecimentos públicos, profanos ou religiosos” 

(Lameiro, 1997, citado por Russo, 2007). Daí que, quando pensamos nas Bandas 

Filarmónicas do ponto de visto musical, verificamos que estas têm a singularidade 

de estarem relacionadas com as práticas associadas à música tradicional, à 

música estritamente erudita e também à música religiosa, como acompanhamento 

de procissões e execução de cantos religiosos nas celebrações litúrgicas. 

Verificamos também a afinidade existente entre este tipo de agrupamento e as 

Bandas Militares, principalmente no que respeita à utilização do uniforme, à 

execução de marchas militares em desfile e em concerto, bem como à 

semelhança que existe na constituição do próprio agrupamento. Porém, as 

Bandas Filarmónicas desempenham uma função mais popular, uma vez que “são 

protagonizadas pelo povo, e são ao mesmo tempo uma instituição portadora de 

uma prática musical, de uma cultura e de uma identidade que pode difundir-se 

pelos grupos sociais, não eruditos” (Russo, 2007). Segundo esta autora, as 

Bandas Filarmónicas “asseguravam a maioria das funções musicais presentes e 
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necessárias aos festejos. Actualmente algumas dessas funções já são 

desempenhadas por outros grupos musicais, ou pelas novas tecnologias que 

permitem a amplificação sonora de música gravada. No entanto, ainda se 

reservam algumas funções que são estritamente desempenhadas pelas 

filarmónicas, como a participação na missa, (…) tendo as Filarmónicas merecido, 

por parte da Igreja, diferentes posicionamentos, umas vezes mais tolerantes, 

outras vezes mais inibidores relativamente à sua actividade e à sua presença nas 

cerimónias religiosas” (Russo, 2007).  

Já após a Implantação da República surgiram novas ideias bem como os 

primeiros partidos políticos. Desta forma, as Bandas de Música e os movimentos 

associativos em geral ganham novo ímpeto que se mantém até ao momento em 

que é instaurado o regime do Estado Novo na década de trinta. Este novo regime 

vai impedir o funcionamento de uma sociedade democrática, o que leva à 

demolição de todo o associativismo. Desta forma, as Bandas Filarmónicas “foram 

perdendo elementos e tiveram de se adaptar às novas normas impostas pela 

ditadura que promovia grandes medidas de controlo, só podendo realizar-se 

aquilo que era autorizado pela censura” (Idem, ibidem). Também com a Guerra 

Colonial, durante as décadas de 50 e 60, muitas Bandas Filarmónicas perderam 

muitos dos seus elementos, uma vez que “muitos deles eram obrigados a cumprir 

serviço militar nas colónias portuguesas. Este facto reduziu também de forma 

substancial o número de Bandas em Portugal” (Idem, ibidem). 

 A Revolução de 25 de Abril de 1974 veio instaurar o regime democrático 

no nosso país, o que se reflectiu também no aumento do número de associações, 

nas quais se incluem as Bandas Filarmónicas. Foi também por esta altura, mais 

precisamente a partir dos finais dos anos 80, que as mulheres começaram a 

integrar estes agrupamentos. Sobre esta temática, Mota refere que “o aspecto em 

que as Bandas mais ganharam, com a democratização do sistema político, foi a 

mudança de mentalidades. Essa mudança permitiu não só o rejuvenescimento 

acentuado dos seus intérpretes e maestros, mas sobretudo uma mudança na sua 

constituição com a entrada, primeiro de forma tímida e, actualmente, de forma 

mais significativa, de mulheres. Este momento foi fundamental, até pela forma 

como o próprio público vê as Bandas, agora já não apenas como formações 
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essencialmente constituídas por homens, mas como uma instituição formadora de 

um espírito salutar de convivência e divulgação artística, em que a barreira de 

género se vai progressivamente diluindo” (Mota, 2009). 

 Porém, como refere Russo, “após esta década de grande intensidade 

cultural, que contribuiu para a revitalização das Filarmónicas, voltámos, na 

viragem para o século XXI, a uma espécie de regressão no que toca ao interesse 

e envolvimento dos jovens e da sociedade em geral pelos movimentos 

associativos e, por sua vez, pelas Filarmónicas, que muitas vezes não 

conseguem fazer face aos novo desafios da sociedade, onde imperam novas 

estratégias de sociabilidade que são, muitas vezes, mais apelativas que a 

aprendizagem de um instrumento musical ou o ensaio da Banda numa sexta-feira 

à noite” (Russo, 2007). 

Por outro lado, já em pleno Século XXI, as Bandas Filarmónicas beneficiam 

muito com a proliferação das Academias de Música, Conservatórios e com grande 

quantidade de cursos superiores na área da música com especializações em 

instrumentos de sopro e percussão. Como refere Mota, as Bandas beneficiaram, 

em primeiro lugar, do “envio para formação especializada de alunos das suas 

escolas e, em segundo lugar, por receberem das Academias jovens músicos, sem 

qualquer ligação anterior às Bandas” (Mota, 2009). Relativamente aos cursos de 

música do ensino superior, a mesma autora defende que estes vieram 

“proporcionar a muitos jovens, cuja ligação à música tinha nascido precisamente 

nas Bandas Filarmónicas, uma formação especializada de nível superior” (Idem, 

Ibidem). 
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Gráfico 1 - Bandas Filarmónicas existentes em Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 1 mostra-nos, num total de 653 Bandas Filarmónicas existentes 

em Portugal, o número total destas colectividades por distrito e por ilha. 

Verificamos que o distrito de Lisboa, num total de 2.124.426 habitantes, é o que 

alberga um maior número de Bandas, com um total de 69, seguindo, com 50 

Bandas cada, os distritos de Aveiro com 714.000 habitantes e Viseu com 395.000. 

As regiões do país que mais carecem deste tipo de agrupamento são as Ilhas do 

Corvo e Porto Santo com apenas uma Banda Filarmónica cada. A população 

destas duas ilhas também é escassa, tendo a Ilha do Corvo apenas 425 

habitantes e a Ilha de Porto Santo 4.388. Em Portugal continental, o distrito de 

Viana do Castelo, com apenas 12, é aquele que possui menos Bandas 

Filarmónicas, tendo num total 251.000 habitantes. De referir ainda que o distrito 

de Vila Real, ao qual pertence o concelho de Valpaços, acolhe 23 Bandas 

Filarmónicas, num total de 219.000 habitantes. 
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2 - As Bandas Filarmónicas no Alto Trás-os-Montes 

 

O Alto Trás-os-Montes é constituído pelos distritos de Bragança e Vila 

Real, sendo neste último que se situa o concelho de Valpaços. As Bandas 

Filarmónicas desta região do país estão constituídas em Federação, uma vez que 

permanece uma consciência das suas afinidades regionais, socioeconómicas e 

culturais, como nos expõe o texto da direcção da Federação Transmontano 

Duriense de Bandas Filarmónicas1 (FTDBF). 

 

Digníssimos Filarmónicos: 

 

As Bandas Filarmónicas são o principal movimento cultural e de ensino 

musical em Trás-os-Montes e Alto Douro. A sua acção tem repercussões, no 

ensino musical a nível Local, Municipal, Regional, Distrital ou Nacional. Embora, o 

ensino musical das nossas Filarmónicas não seja o melhor, devido à falta de 

condições e de recursos, na verdade os grandes Músicos Portugueses têm as 

suas Raízes nas Bandas Filarmónicas. Porém as Escolas de Música Estatais e 

Particulares são quem mais beneficiam, com um trabalho que teve um início bem 

mais humilde e de sacrifício. Falar de Bandas Filarmónicas, é sinónimo de 

dificuldades com que as mesmas se debatem no dia-a-dia, vivendo um período de 

grande apreensão devido à falta de instrumentos, de fardas, de pessoas 

especializadas no ensino musical, como também a falta de estruturas dignas de 

uma Associação Recreativa e Cultural. Estas, são fundamentais, para o ensino 

musical, para a ocupação dos tempos livres dos jovens e dos menos jovens, 

como também o ponto de encontro dos sócios e amigos que enriquecessem tão 

nobre arte. Acção, que é cada vez mais isolada e preocupante. As Bandas de 

Música sobrevivem com apoios, pouco significativos e sistematizados do Poder 

Local, divergindo de Autarquia para Autarquia, sem o devido reconhecimento da 

influência que estas têm no meio, quer na integração Social quer na Cultural. 

Estando o INATEL integrado na União Europeia de Música, e na Confederação 

                                                           
1
 Acesso electrónico: http//www.geocities.com/ftdbf/Federacao.htm. 
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Internacional de Sociedades Musicais, daí o esforço para o associativismo, a qual 

teve um papel fundamental para a criação da federação. Para os quais, as 

bandas de música trasmontano-durienses devido também à falta de informação 

não se têm preocupado, com a filiação em associações internacionais e isso tem-

lhes sido prejudicial. A criação da Federação Trasmontana Duriense de Bandas 

Filarmónicas surge como uma necessidade, há muito sentida pelos Dirigentes das 

Bandas, que é a existência de um Órgão que, no plano Regional e não só, trate 

de assuntos específicos das Filarmónicas, sendo esta um interlocutor aos mais 

diversos níveis dos seus problemas e aspirações. A Federação tem um papel 

fundamental na sua Região, na orientação e informação dos programas culturais, 

Nacionais e Comunitários. Para a qual nós nos comprometemos na tentativa de 

reunir esforços e consensos, com a finalidade de trazer a dignidade que as 

Bandas de Música merecem. Há bastante trabalho de base a fazer quer no 

campo musical e associativo, como também e se possível chegarmos a um 

consenso no que diz respeito a algumas Festas ou Romarias que são demasiado 

penosas e anti-pedagógicas para quem toca um instrumento, sujeitando-se ao 

mando de toda a gente para que a Banda possa sobreviver. Aqui não se trata de 

cultura ou tradição mas sim de má formação. A Cultura e as Tradições também se 

reconstroem e ao serem reconstruídas que sejam bem alicerçadas e mais 

Humanas. 

 

A Direcção da Federação 
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O Quadro 1 mostra-nos as Bandas Filarmónicas do Alto Trás-os-Montes 

que estão inscritas na FTDBF.  

Bandas Filarmónicas Federadas Concelho Data da Fundação 

Banda Filarmónica Sambadense Mirandela 1919 

Banda Filarmónica do Brinço Macedo de Cavaleiros 1885 

Banda de Música de Sanguinhedo Vila Real 1925 

Banda de Música da Portela Vila Real 1840 

Associação Recreativa e Musical de 
Saborosa 

Sabrosa 2ª Metade do séc. 
XIX 

Banda Musical da Casa do Povo de 
Vilarandelo 

Valpaços 1830 

Associação Cultural e Recreativa e Musical 
da Banda de Música de Carlão 

Alijó 1990 

Banda de Música de Couto de Dornelas Boticas 1924 

Banda de Música do Pontido Vila Pouca de Aguiar 1765 

Banda Musical de Carrazedo de 
Montenegro 

Valpaços 1987 

Associação Recreativa e Cultural da Banda 
de Música de Freixo de Espada à Cinta 

Freixo de Espada à Cinta 1993 

Banda Marcial de Murça Murça 1870 

Banda Musical de Loivos Chaves 1826 

Banda de Música de Izeda Bragança 1895 

Associação Banda 25 de Março Macedo de Cavaleiros 1911 

Banda de Música de Vila Verde da Raia Chaves 1860 

Associação Filarmónica Vilarinhense Carrazeda de Ansiães 1904 

Associação Cultural e Recreativa da Lousa Torre de Moncorvo 1964 

Sociedade Filarmónica Felgarense Torre de Moncorvo * 

Banda de Música de Mateus Vila Real 1810 

Banda de Música de Parafita Montalegre 1800 

Banda de Música de Vila Flor Vila Flor * 

Banda de Música Flaviense “Os Pardais” Chaves 1925 

Banda dos Bombeiros Voluntários de S. 
Mamede de Riba Tua 

Alijó 1799 

Associação Filarmónica Mirandesa Miranda do Douro * 

Associação Cultural e Recreativa de Pinela Bragança 1904 

Banda da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Mogadouro 

Mogadouro 1864 

Banda da Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Vimioso 

Vimioso 1945 

Banda de Música de Nogueira Vila Real * 

Banda de Música de Outeiro Seco Chaves 1999 

Banda Municipal de Alfândega da Fé Alfândega da Fé * 

Banda Musical da Casa do Povo de Sonim Valpaços Final do século XIX 

Fonte: FTDBF * Data da fundação desconhecida 
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Num total de 41 Bandas Filarmónicas no Alto Trás-os-montes, 32 são 

federadas e importa realçar que a Banda Municipal de Valpaços é a única do 

concelho que, até à data da realização do presente estudo, não consta da lista da 

FTDBF. 

 
3 - Metodologias de ensino/aprendizagem nas Bandas Filarmónicas 
  

O ensino da música nas Bandas Filarmónicas é uma actividade 

indispensável para a formação de instrumentistas que garantam a continuidade 

deste tipo de colectividade. 

 As Bandas Filarmónicas desempenham, assim, um papel preponderante 

no processo de ensino /aprendizagem da música em Portugal. “As suas escolas 

de música (…) têm sido os primeiros locais de aprendizagem musical de muitos 

músicos do nosso país” (Vasconcelos, 2004).  

 Estas instituições, como meio de educação, são de grande importância, 

não só ao nível da formação musical dos seus aprendizes, mas também ao nível 

da sua relação interpessoal e integração social dos seus elementos. No entanto, 

apercebe-se que existe um preconceito relativamente ao trabalho desenvolvido 

por elas, traduzindo-se, muitas vezes, em comentários menos agradáveis 

relativamente ao seu nível e qualidade musical. 

Actualmente encontramos nas grandes orquestras sinfónicas músicos de 

sopro e percussão que iniciaram os seus estudos, ou participaram, num 

determinado período das suas vidas, nas Bandas Filarmónicas. Os aprendizes 

que recebem as suas primeiras lições de música na escola através da Banda 

Filarmónica “podem no futuro exercer dentro da sociedade, um papel importante, 

digno, como músicos instrumentistas, maestros, compositores, professores ou 

ainda acumulando diversas funções dentro da área musical” (Nascimento, 2003 

citado por Ferraz, 2006). Quando o aluno inicia a aprendizagem musical no seio 

da Banda Filarmónica, o seu senso de cooperativismo passa a ser praticado, uma 

vez que numa organização musical desta natureza o trabalho em grupo é 

essencial. 
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 De facto, “o trabalho colectivo revela a constante necessidade de adaptar-

se ao outro, tarefa que não se mostra de simples realização. O bom convívio 

social requer que os indivíduos se adaptem à vida comunitária, observando 

limites, respeitando-se mutuamente, agindo de forma ponderada, com 

discernimento e integridade. São características que desenvolvemos a todo o 

momento, em qualquer meio de convívio, na própria aprendizagem musical, em 

qualquer contexto. Convém observar que certas características evidenciadas no 

trabalho com Bandas Filarmónicas mostram-se de relevante análise e 

consideração” (Alves, 1999 citado por Ferraz, 2006) . 

 António Saiote, prestigiado clarinetista português, salientando a 

importância das Bandas Filarmónicas no panorama musical português, afirma que 

“a Banda é mais que uma Banda. Substitui a orquestra em locais onde 

dificilmente esta chegaria. Por outro lado, tem uma enorme importância na 

formação cívica dos jovens. Eu aprendi a vida cívica numa Banda Filarmónica. Na 

Banda aprende-se disciplina, aprende-se a respeitar uma Bandeira, a respeitar 

horários e muitas outras coisas de grande utilidade para a formação pessoal do 

jovem (…). O facto da Banda poder marchar confere-lhe uma versatilidade tal que 

se adapta a qualquer circunstância. É o maior veículo de propaganda que há”.2 

 Ainda sobre o preconceito que gira em torno das Bandas Filarmónicas, 

António Saiote diz que “a elite musical não reage bem à questão das Bandas 

Filarmónicas. O nosso país é extremamente preconceituoso por mentalidade. É 

um pouco como se diz: „dá uma farda a um porteiro e ele vai ser mais importante 

que o presidente da câmara‟. Há músicos que chegam à orquestra e olham „de 

cima para baixo‟ em relação às Bandas, de onde vieram. Há pouco sentido de 

classe. Quem perde com isso são os músicos das orquestras (…). Neste 

momento, a música em Portugal ainda não existe como um todo. Esse é o 

problema. Quando existir, para todos os músicos, ficamos com uma força 

tremenda. O nosso problema é o individualismo”. 

Acérrimo defensor das Bandas Filarmónicas e de quem é capaz de levar 

um projecto avante com determinação, empenho e ousadia, António Saiote relata-

                                                           
2
 Excerto da entrevista de António Saiote ao site www. bandasfilarmonicas.com 
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nos, desta forma, o seu pensamento sobre a música amadora nas Bandas 

Filarmónicas:  

“Nos países latinos creio que infelizmente separamos demasiado cedo o 

conceito de amador e profissional na origem etimológica de que amador é aquele 

que ama, profissional é aquele que faz disto a sua profissão. Demasiadas vezes 

confundidos amador com diletante, ou mal preparado, ou mal formado, e 

profissional com aquele que ama, que é bem preparado, e que é bem formado. 

Acredito que há um grande erro nesta definição. Com efeito, conheci amadores 

altamente preparados, formados, e com o mais alto espírito profissional, quer 

dizer, dedicados à causa, altamente disciplinados, cumpridores de horários, de 

regras, e com o alto nível de compreensão de que a arte só se atinge quando o 

talento é suportado por uma grande disciplina. Conheço profissionais que têm 

exactamente estes defeitos. Assim, quando alguém é limitado, não sabe o que 

está a fazer, e é inconsciente, prefiro chamar-lhe diletante, viva ele da música ou 

não. Todos aqueles que procuram fazer o melhor, que se dedica todos os dias, e 

que altamente disciplinados se empenham em nome da arte, esses são os 

amadores, vivam da música ou não” (Faria, 2009). 

Também António Victorino d‟Almeida, conceituado compositor português, 

atribui muita importância ao papel de „escola‟ nas Bandas Filarmónicas, as quais 

são capazes de “transmitir um pouco de humanidade numa altura em que as 

pessoas estão cada vez mais isoladas”3. 

 Segundo Maria João Vasconcelos, existem dois modelos de ensino da 

música nas escolas das Bandas Filarmónicas: o modelo tradicional e outro que 

apareceu na década de 80 e que foi adoptado pela maioria das Bandas somente 

no final da década de 90. Entre estes dois modelos assistiu-se a uma fase de 

transição a partir de meados da década de 70 (Vasconcelos, 2004). 

  Esta autora considera que tradicionalmente era o regente que ensinava a 

tocar todos os instrumentos. A partir da década de 80, o sistema de ensino 

praticado em algumas Bandas passa por um processo de transformação, 

podendo mais recentemente observar-se uma tentativa de imitação do modelo 

                                                           
3
 Excerto da entrevista de António Vitorino d‟Almeida ao site www. bandasfilarmonicas.com 
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adoptado pelos conservatórios de música. Actualmente, no universo das Bandas 

Filarmónicas, “coexistem várias formas organizacionais de escolas de música, 

desde o modelo tradicional de ensino até outros mais modernos. Contudo, o 

objectivo principal é sempre o mesmo: preparar músicos o mais rapidamente 

possível para que se juntem à banda como elementos activos” (Idem, Ibidem). 

 De seguida iremos apresentar como a autora caracteriza os dois modelos 

de ensino/aprendizagem da música no seio das Bandas Filarmónicas, bem como 

a fase de transição entre ambos: 

3.1 – Modelo Tradicional de ensino 

Ao desenvolver um estudo onde o aluno passa a ser meramente pensante, 

acredita-se não haver condições de assimilar a matéria se o professor não relatar 

todas as explicações necessárias para o desenvolvimento da mesma. É 

importante entender e aceitar o professor como aquele que coordena e indica a 

busca de soluções para as questões e dúvidas. O professor é, assim, o 

transmissor dos conteúdos inerentes ao processo ensino/aprendizagem. 

A ideia de que o educador é o sujeito conduz os educandos à memorização 

mecânica do conteúdo transmitido. Além disso, o relato transforma os alunos em 

„vasilhas‟, em recipientes prontos a serem „enchidos‟ pelo educador. Os alunos 

serão considerados melhores, quanta maior capacidade tiver de „encherem‟ os 

recipientes com os seus „depósitos‟. Desta forma, a educação torna-se um acto 

de depositar, onde os educandos são os depositários e o educador o depositante 

(Freire, 1972). 

Este modelo tradicional de ensino esteve em vigor até finais dos anos 90 e 

era o regente que ensinava todos os instrumentos musicais, bem como os 

conhecimentos necessários à sua execução. O regente era aqui a figura central 

de todo o processo, uma vez que era ele que dirigia a Banda nos ensaios e 

actuações públicas e escolhia o repertório que a Banda executava. Este modelo 

de ensino era praticamente direccionado para a leitura da notação musical e para 

a execução instrumental. Os alunos começavam por ter aulas individuais de 

solfejo e o objectivo primordial era que ele decorasse o nome das notas e a 

duração das figuras e pausas. A formação musical era elementar e reduzia-se a 
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esta prática, existindo alguns livros que marcaram a aprendizagem musical, como 

por exemplo o livro de solfejo de Freitas Gazul e o Traité Pratique du Rythme 

Mesuré de Fontaine. 

Figura 1 – Primeiras lições de solfejo do livro Freitas Gazul. Aqui podemos 

constatar um tipo de exercício em carrocel, dirigido e inscrito numa pedagogia tipo 

bancária (idem, ibidem). A Figura 2 abarca uma série de lições de solfejo que, 

depois de sabidas, permitia ao aprendiz iniciar o instrumento musical. 

 

Figura 1                                                                           Figura 2 

 

 

3.2 – Fase de transição entre modelos de ensino 

Apesar de na década de 80 o ensino do solfejo e do instrumento passar a 

ser aplicado pelos músicos das Bandas Filarmónicas que obtiveram os 

conhecimentos musicais necessários, o que é certo é que alguns dos aspectos 

relatados no modelo tradicional de ensino ainda se mantêm nos dias de hoje. 
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Porém, a grande mudança que se efectivou nesta fase de transição é o facto de o 

maestro ser o professor e estes músicos os monitores. O trabalho de ambos é 

idêntico, mas verifica-se que o maestro é a pessoa que tem o poder de tomar as 

principais decisões. De facto é o maestro que avalia as capacidades do aprendiz 

nas suas fases mais importantes, tais como o seu ingresso na Banda e a sua 

progressão dentro do respectivo naipe. Tem, por exemplo, o poder de decisão de 

passar o instrumentista de 3º para 2º ou de 2º para 1º trombone. Também cabe 

ao maestro a decisão de uma eventual mudança do músico para outro naipe, por 

necessidade da Banda, e mesmo a escolha dos monitores. 

 

3.3 – Novas ideias, novas metodologias 

Este novo modelo surge quando se verifica que a aprendizagem do solfejo 

não pode ser desfasada da prática instrumental. Deste modo, verifica-se que os 

aspirantes a instrumentistas necessitam o mais rapidamente possível de ter 

contacto com o instrumento que a Banda lhe faculta, isto por questões de 

motivação do aprendiz. De facto, este factor revela-se a maior transformação 

nesta nova fase de aprendizagem, uma vez que o solfejo e a prática instrumental 

se desenvolvem agora em simultâneo. Verifica-se também que, com a entrega do 

instrumento logo nas primeiras aulas, o aprendiz ganha mais cedo outro estatuto 

perante a sua família, amigos e companheiros. É-lhe fornecido um instrumento 

musical de valor significativo. Em troca, é-lhe pedido e de certo modo exigido que 

aprenda a tocá-lo, a fim de poder integrar o colectivo de músicos da Banda, 

beneficiando também das suas vantagens e prazeres (Vasconcelos, 2004).  

4 - A Escolha do Instrumento Musical 

O instrumento musical, fornecido gratuitamente pela instituição, é entregue 

ao aluno “assim que este atingisse a lição número 100 e a escolha deste era feita 

pelo regente e baseada nas necessidades da Banda, e nas características 

fisionómicas do aprendiz” (Vasconcelos, 2004). Em alguns casos era tido em 

consideração as ascendências familiares e a oferta de um instrumento para um 

aprendiz específico por parte de um mecenas. Porém, a palavra final cabia 
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sempre ao regente. “Quando o aprendiz fosse capaz de executar algumas 

marchas do repertório da Banda, estava apto para ingressar na mesma” (Gomes, 

2007). 

No entanto, o aprendiz necessita de experimentar vários instrumentos, seja 

ele de bocal, palheta ou percussão para assim se identificar com o que mais o 

atrai, uma vez que, ao tocar o instrumento o aprendiz terá um grande prazer e 

satisfação pessoal. Muitos são os motivos que levam o aprendiz à escolha do seu 

instrumento. Alguns consideram o seu formato interessante e outros sentem-se 

encantados pelo som que o instrumento emite. Quando alguém da família como o 

pai ou o irmão tocam algum instrumento, isto pode ser um factor de grande 

influência, pois vai desencadear o desejo no aprendiz em querer tocar como eles. 

Todavia é muito importante que o aluno tenha um primeiro contacto com os 

vários instrumentos, para que a sua opinião seja formada em relação aos 

mesmos e possa então fazer a sua escolha. Ao experimentar um determinado 

instrumento, ele diverte-se, mas com algumas dificuldades, pois não consegue 

emitir o som adequado. No entanto, não desanima, procura sim informar-se com 

os responsáveis e procurar a forma correcta para que o som seja emitido.  

Um problema que se apresenta é a falta de instrumentos musicais para as 

necessidades dos alunos. Muitas vezes, isto acaba por impor aos alunos a 

escolha de um determinado instrumento que é pouco procurado como a tuba ou 

bombardino. Porém, a vontade de integrar a Banda é tão grande que acabam por 

aceitar aprender um instrumento imposto. Contudo é um grande risco que o 

maestro da Banda corre, uma vez que esta atitude pode causar no aprendiz uma 

frustração e decepção que se pode reflectir no seu futuro musical. Portanto, 

temos que ter um cuidado especial com estes alunos. O acompanhamento tem 

que ser rigoroso e, caso se verifique alguma frustração, o maestro terá que estar 

atento para o incentivar a prosseguir ou então parar com aquele instrumento e 

esperar por outro mais motivador para o aprendiz. 
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5 - A Educação Musical nas Bandas Filarmónicas  

Numa Banda Filarmónica geralmente o ensino da Educação Musical é 

desenvolvido de formas diferentes, dependendo da formação e da visão de cada 

maestro e professor. Muitas vezes verificamos que, mesmo antes de o aluno 

começar com o solfejo, há uma pressão enorme para que este comece a 

desenvolver-se com o instrumento, uma vez que é o objectivo primordial deste 

tipo de ensino. Face às necessidades da Banda criar músicos que integrem o 

mais rapidamente as suas fileiras, as metodologias de ensino tornam-se muitas 

vezes pouco adequadas por não existir uma estrutura de trabalho em contexto 

educacional, mas sim uma prioridade de ensinar meramente ao aluno a execução 

do instrumento. 

Uma testemunha deste tipo de prática é Patrícia4 que nos relata desta 

forma como foram os seus primeiros passos na aprendizagem musical da Banda 

Filarmónica: 

“É verdade, o meu „bichinho da música‟ começou muito pela influência do 

meu pai. Às sextas-feiras à noite, lá ia eu assistir aos ensaios. Gostava tanto de 

ouvir, do convívio entre todos (…). Um dia quando o meu pai disse se queria 

aprender, não hesitei. Eu e mais alguns meninos fomos então para a sede da 

Junta da Freguesia com o maestro da Banda. Ainda me lembro, nas primeiras 

aulas de estar a passar todo o conteúdo do quadro negro. Ena! Tanta informação 

de uma só vez e nós a „absorver‟ tudo! O que era uma semínima, uma mínima, a 

duração, o que era a música, timbre, ritmo (…) e tudo de uma só vez, ao mesmo 

tempo que começava a dar as primeiras notas no clarinete, pois o maestro já me 

tinha dito que era o instrumento mais adequado às meninas mais pequenas e que 

a Banda rapidamente precisava de músicos nesse naipe. Ensinaram-me as 

posições e depois deram-me logo a marcha de procissão „Nª Sr. Mãe dos 

Homens‟ depois o „Vinho do Porto‟5. 

Quando me disseram para ir para os ensaios gerais com o clarinete foi uma 

alegria. Fiquei super contente (…). No início não conseguia acompanhar, não 

                                                           
4
 Os nomes utilizados são fictícios, para salvaguardar a identidade dos entrevistados. 

5
 Marcha de rua. 
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tocava nada, perdia-me nos compassos, olhava para os colegas à frente, enfim… 

mas depois com o tempo e com o estudo fui melhorando, de dia para dia. 

Também foi boa a ajuda que recebi de um clarinetista, vinha ajudar a Banda em 

alguns serviços, era fantástico, e ajudava-me também. Foi com ele que dei um 

pequeno salto na música. A partir daqui, e passado mais ou menos um ano de 

aprendizagem, entrei para a Banda e passei, muito com a prática e experiência a 

tocar todas as obras do repertório”. 

Temos também verificado que a prática da observação e imitação é muito 

usual e torna-se bastante eficiente. Muitas vezes um aluno que não sabe ler uma 

partitura, observa a digitação de outros elementos e, por imitação, começa a tocar 

a música que está a ser ensaiada. Esta é uma prática tão usual nos músicos 

principiantes que aqueles que já passaram por esta fase, quando sentem que 

estão a ser observados pelo colega passam a manusear o instrumento de modo a 

facilitar a visualização das notas que estão a ser tocadas por ele. Ambos trocam 

conhecimentos musicais desde cedo, demonstrando com esta atitude a 

interacção socializadora que existe dentro deste tipo de organização musical. 

Diogo toca trombone e também passou por esta fase. Diz-nos que depois 

do solfejo “calhou-me o trombone e não percebia nada daquilo. Como o maestro 

não tocava trombone, de vez em quando trazia um amigo que nos dava algumas 

aulas, mas achei o instrumento muito difícil. Lembro-me que muitas vezes, já a 

tocar nos ensaios e festas com a Banda, tinha que olhar para o lado e ver a 

posição que o colega estava a dar no trombone para o tentar imitar e não tocar 

outras notas que não estavam na partitura. Quando tínhamos só 

acompanhamento ainda conseguia, mas quando eram passagens mais difíceis e 

o trombone tinha melodia, a coisa começava a complicar. Mesmo assim, com o 

tempo a gente foi-se habituando e agora já noto que há aprendizes que olham 

para mim e tentar imitar a posição que eu estou a dar no trombone”.    

Muitas vezes o aprendiz quer tornar-se o mais rapidamente possível igual 

ao seu ídolo, que normalmente é o solista do seu naipe ou mesmo o maestro, 

tornando-se o seu maior exemplo e a sua maior motivação, pois o aprendiz acha 

que se alguém toca dessa forma ele também é capaz, e isto serve-lhe como alvo 

como meta a atingir, uma vez que ele tenta procurar a conquista de poder tocar 
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como o seu colega. Pedro viu na Banda e no seu maestro a possibilidade de ir 

mais longe no universo musical: 

 “Foi engraçada a forma como comecei a aprender música na Banda. 

Éramos muitos miúdos de uma pequena aldeia e o maestro vinha à escola 

primária todos os sábados ter connosco para nos ensinar. Ele tocava trompa e 

gostava muito de o ouvir. Gostava de ser como ele e quando me perguntou que 

instrumento gostava de tocar não hesitei e disse que era o mesmo que ele. No 

início foi muito difícil porque acho que a trompa é um instrumento muito 

complicado tecnicamente. Os harmónicos estão todos muito próximos e muitas 

vezes pensava que estava a dar uma nota e saía outra. Mas gostava daquele 

som, do som que o maestro tirava, e tinha que o conseguir mais cedo ou mais 

tarde. Inicialmente começámos logo a utilizar o instrumento ao mesmo tempo que 

o solfejo. Tenho amigos que diziam que o solfejo era uma seca e que só depois 

de saber bem a lição número 100 é que nos davam o instrumento. Mas a minha 

aprendizagem foi diferente. Ganhámos maior motivação com o instrumento e o 

solfejo ao mesmo tempo. Havia ainda miúdos muito novinhos a quem o maestro 

dava uma flauta de bisel porque lhes era mais fácil tirar som. Lembro-me que o 

nosso maestro fazia alguns exercícios práticos adequados a cada instrumento o 

que nos ajudou muito em termos de técnica e mesmo a nível do solfejo. Os 

exercícios que ele fazia eram adequados ao grau de dificuldade de cada aluno e 

de cada instrumento isso ajudou imenso e rapidamente conseguimos tocar as 

marchas de procissão e de rua, o que nos levou também a ingressar na Banda. 

Hoje agradeço muito à Banda e ao maestro por estar a estudar trompa no ensino 

vocacional e de estar a pensar concorrer ao curso superior de trompa”.  

Segundo estes testemunhos, pensamos que a tarefa coerente do educador 

é “desafiar o educando com quem comunica e a quem comunica, produzindo 

assim a compreensão dessa comunicação interpessoal. Assim, o pensamento 

correcto é dialéctico e não polémico” (Freire, 2002). 

O maestro e professores da Banda Filarmónica têm que estar atentos à 

interacção dos seus alunos, pois é através dela que a aprendizagem se torna 

eficaz. Todos os seres humanos têm a necessidade de aprender algo de novo, 

assim como passar as informações aprendidas para outras pessoas. 
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Na maior parte dos casos, na execução do instrumento, aprende-se pelo 

que soa e não pelo que está escrito. A escrita é, muitas vezes, relegada para 

segundo plano. A notação musical convencional é um código extremamente 

complicado, e para o dominar são necessários anos de treino. Enquanto não se 

consegue dominá-la, “é impossível sentir segurança e o ideal, o que precisamos, 

é de uma notação que pudesse ser aprendida em dez minutos, após os quais, a 

música voltasse ao seu estado original, como som” (Schafer citado por Ferraz, 

1992). 

 

6 - O Repertório 

Com o aparecimento das Bandas Militares e das Bandas Civis (Bandas 

Filarmónicas), verifica-se um desenvolvimento destes organismos musicais que 

estão ordenados em dois grupos: as Bandas Militares, que integram 

exclusivamente músicos profissionais e que têm por principal missão os serviços 

de carácter militar, como paradas, tatus militares, concertos, guardas de honra, 

juramentos de bandeira, entre outras cerimónias oficiais; e as Bandas 

Filarmónicas, que integram músicos maioritariamente amadores e efectuam 

serviços direccionados para servir as populações em que se inserem, nas suas 

necessidades de carácter popular, lúdico, de entretenimento e religioso. 

Mais recentemente, em Portugal, temos observado o aparecimento de 

grupos de músicos amadores e profissionais que constituem as chamadas 

Bandas Sinfónicas. Este tipo de agrupamento é mais vocacionado para concertos 

ao ar livre ou em recinto fechado, participando também em festivais e concursos 

de Bandas Sinfónicas e Orquestras de Sopros.  

Todos estes agrupamentos têm apresentado repertório variado. Desde as 

tradicionais marchas de desfile, também designadas marchas de rua, a um 

repertório com uma tendência mais sinfónica, como transcrições de peças 

orquestrais de compositores dos períodos Clássico e Romântico da história da 

música. Muitas são as Bandas que integraram ou integram ainda no seu 

repertório transcrições de obras de Mozart, Wagner ou Tchaikovsky. Por outro 

lado, executam obras compostas especificamente para Banda por compositores 

do século XX, como Gustav Holst, Jacob de Haan, Alfred Reed, Duarte Pestana, 
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entre outros. As rapsódias sobre temas populares portugueses são também uma 

constante no repertório destes agrupamentos musicais. 

Em Portugal o movimento filarmónico está em franca expansão, uma vez 

que muita gente jovem, instrumentistas, maestros e compositores, com boa 

preparação académica, estão a contribuir para que esse movimento se actualize 

e, desde logo, o público olhe para as Bandas com uma postura idêntica como o 

faz para as orquestras.  

 

6.1 - Características do Repertório 

Como acabámos de ver, o repertório das Bandas é variado e divide-se em 

repertório de rua e de concerto. O repertório de rua tem um carácter mais marcial, 

são marchas relativamente simples de tocar, uma vez que têm que ser 

executadas em andamento, tendo, por isso, um ritmo muito constante. “As 

marchas de rua são tocadas com a Banda em formatura e a marchar, sem grande 

rigor técnico e interpretativo, de carácter jubiloso; as marchas de procissão são de 

carácter solene e sóbrio, com andamentos lentos e em compasso 2/2. O início da 

marcha faz-se não pela indicação directa do maestro, mas pelo rufar da caixa” 

(Mota, 2009). 
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6.1.1 – Marcha de Rua e de Procissão 

Figura 3 – Marcha de Rua “Manuel Joaquim de Almeida” do compositor 

português Carlos Marques. 
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Figura 4 – Marcha de Procissão “Transfiguração” do compositor português 

Amílcar Morais. 

 

 

Para os concertos, as obras têm um grau de dificuldade maior e requerem 

um maior empenho do ponto de vista técnico e interpretativo. Elas são divididas, 

segundo a autora, em: 

 6.1.2 - Marcha de Concerto 

 É mais elaborada e expressiva do que a Marcha de Rua. As Marchas de 

Concerto podem ser „Marchas Sinfónicas‟, também denominadas „Grandes 

Marchas‟ ou „Pasodoble‟.  
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Figura 5 – Marcha de Concerto “Hispânico” do compositor português Nuno 

Osório. 
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6.1.3 - Abertura  

 É sobretudo um arranjo do repertório sinfónico ou operático para Bandas 

Filarmónicas. Muitas vezes é um trecho de uma ópera, suites, poemas sinfónicos 

ou andamentos de sinfonias que nas Bandas adquirem o nome de Aberturas. 

Estas são obras de grande interesse para o público, pois são obras que são 

também executadas por grandes orquestras. São alguns exemplos o „Barbeiro de 

Sevilha‟ e „Guillaume Tell‟ de Rossini; „1812 – Tomada de Moscovo‟ e „Capricho 

Italiano‟ de Tchaikovsky ou mesmo a „Tannhauser‟ e „Rienzi‟ de Wagner.  

Figura 6 – „Ross Roy‟, Abertura para Banda do compositor Holandês Jacob 

de Haan. 
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6.1.4 - Fantasia  

De âmbito mais lato, não há uma característica marcante. Dir-se-á que não 

tem os mesmos recursos performativos, dificuldade e duração das Aberturas. É 

normalmente uma peça original para Banda, algumas de compositores 

portugueses, alguns ainda no activo. Incluem-se nestas as bandas sonoras de 

filmes que, nos últimos anos, têm vindo a ser um repertório muito utilizado pelas 

Bandas.  

Figura 7 – Fantasia „Cassiopeia‟ do compositor português Carlos Marques. 
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6.1.5 - Obra Ligeira   

Com a intenção de cativar novos públicos e motivar os músicos, 

principalmente os mais jovens, estas peças são, geralmente, obras da música 

comercial transpostas para Banda, ou compilações e arranjos de músicas de 

grupos marcantes da música Pop/Rock estrangeira ou portuguesa (ex. Beatles, 

Queen, ABBA, Xutos & Pontapés, Quinta do Bill…). Estas obras têm permitido, 

por um lado, a entrada de alguns instrumentos que não eram muito convencionais 

nas Filarmónicas, como a bateria e os teclados digitais e, por outro, 

proporcionado um certo espectáculo, com partes cantadas ou em que os músicos 

se levantam para a execução de solos do seu instrumento ou naipe.  

Figura 8 – Arranjo do compositor português Luís Cardoso da obra ligeira da 

Banda Pop Rock portuguesa „Xutos e Pontapés‟. 
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6.1.6 - Rapsódia  

Compilação de música popular ou folclórica portuguesa, organizadas de 

forma a ter uma variedade de andamentos, normalmente intercalando momentos 

mais rápidos com outros mais lentos. O andamento no início deve ser rápido e o 

último vivíssimo. Os andamentos têm nomes de peças ou danças tradicionais 

portuguesas, como Fado, Fandango, Vira, Chula, Marcha e outros.  

Figura 9 – Rapsódia „Cantares Poveiros‟, sobre temas populares da Póvoa 

de Varzim. Este arranjo foi composto pelo compositor português Afonso Alves. 
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Sobre o repertório executado, Patrícia refere prontamente que as obras 

que mais a motiva são as de carácter mais festivo e alegre, em detrimentos das 

transcrições das grandes obras sinfónicas: 

“Havia umas que gostava mais do que outras. Aquelas que eram mais 

complexas em termos de execução e que não conseguia ultrapassar as 

dificuldades não me davam tanto entusiasmo no início. No entanto, lembro-me de 

uma obra chamada „Beatles in Concert‟ que era alucinante tocar, talvez pelo facto 

de a melodia já estar nos nossos ouvidos, pela facilidade de execução, pelo facto 

de ser, na altura, e já lá vão uns quinze anos, uma obra na moda”. 

Pedro partilha da mesma opinião e diz que o repertório que mais gosta de 

interpretar é obras de música ligeira, de grupos musicais actuais, como „Quinta do 

Bill‟, „Xutos e Pontapés‟, „Abba‟, „Queen‟, entre outras: 

“Claro que as grandes obras de concerto têm muito valor pela sua 

dificuldade técnica e por ocuparem já o seu lugar no repertório das Bandas 

Filarmónicas. Obras como „1812‟ ou „Guilherme Tell‟ são bastante aliciantes de 

tocar pelo valor que têm e pelo facto de serem compostas por figuras célebres da 

história da música. No entanto prefiro as obras de música ligeira, pois estamos a 

tocar com maior descontracção e os arraiais são para isso mesmo”.  

Diogo corrobora as palavras dos seus colegas e diz que se sente mais 

atraído pela música ligeira, mas esta tem que ocupar o seu lugar num programa 

de concerto e ser executada mais cuidadosamente: 

“É obvio que gosto mais de tocar obras ligeiras, dão mais entusiasmo e 

acabamos por nos divertir ao executar algumas delas. No entanto, penso que as 

Bandas não devem exagerar na execução deste tipo de obras, uma vez que a 

descontracção dos músicos pode pôr em causa a qualidade da interpretação. Já 

ouvi Bandas que, ao tocarem este tipo de repertório, baixaram muito o nível de 

execução, quando comparadas com a execução de uma transcrição de obra 

sinfónica. Estas requerem maior concentração e maior preocupação na ligação 

com os restantes naipes”. 

A escolha do repertório é da responsabilidade do Maestro, segundo a 

“exequibilidade em termos técnicos, a possível receptividade do público, a 
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capacidade de obter determinadas partituras e, obviamente, o gosto pessoal” 

(Mota, 2009).  

Estas narrativas surgem na sequência de uma metodologia de investigação 

sustentada pelo inquérito narrativo que, segundo Judit Bell, é um método que “usa 

a recolha e o desenvolvimento de histórias quer como forma de recolha de dados, 

quer de estruturar um projecto de investigação. Os inquiridos expressam-se 

muitas vezes contando uma história ao investigador” (Bell, 2004). Desta forma, 

cremos que estas histórias nos ajudam a compreender o contexto do nosso 

estudo. 
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II – CONTEXTUALIZAÇÃO E 

CARACTERIZAÇÃO DO 

CAMPO 
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1 - O Município de Valpaços 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Enquadramento geográfico do concelho de Valpaços 

O concelho de Valpaços está situado no interior norte de Portugal 

continental, mais propriamente na NUT III do Alto Trás-os-Montes6 integrando o 

distrito de Vila Real. Este concelho é delimitado a Norte pelo concelho de Chaves, 

a Leste pelos concelhos de Mirandela e Vinhais, a Sul pelo concelho de Murça e, 

finalmente, a Oeste pelo concelho de Vila Pouca de Aguiar. Situa-se ainda a 

Leste da Serra da Padrela, entre-os-rios Torto e Caldo. A área territorial do 

concelho é de 553,5 Km 2, estando repartida por 31 freguesias: Água Revés e 

Crasto, Alvarelhos, Argeriz, Barreiros, Bouçoais, Canaveses, Carrazedo de 

Montenegro, Curros, Ervões, Fiães, Fornos do Pinhal, Friões, Lebução, Nozelos, 

Padrela e Tazém, Poçacos, Rio Torto7, Sanfins, Santa Maria de Émeres, Santa 

Valha, Santiago da Ribeira de Alhariz, S. João de Corveira, S. Pedro de Veiga do 

Lila, Serapicos, Sonim, Tinhela, Vales, Valpaços, Vassal, Veiga do Lila e 

Vilarandelo. Nos Censos de 2001, o concelho tinha 19.512 habitantes e, em 2004, 

apresentava 19.154 habitantes. O quadro 2 mostra-nos o número de habitantes 

                                                           
6
 No que diz respeito à Nomenclatura das Unidades Territoriais (NUT‟S), é de salientar que o concelho de Valpaços se 

insere no Norte e Alto Trás-os-Montes, correspondendo à NUT II e III respectivamente. 

7 Segundo Gomes, em Rio Torto existiu uma Banda e os seus instrumentos estão na Casa de Trás-os-Montes em Lisboa 

(Gomes, 2007).  
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por freguesia, perfazendo o total actualizado, em 2008, de 15.244 habitantes no 

concelho. 

Quadro 2 

Freguesia 
Número de 

Habitantes 

Água Revés e Castro 527 

Alvarelhos 393 

Argeriz 458 

Barreiros 365 

Bouçoais 392 

Canavezes 344 

Carrazedo de Montenegro 765 

Curros 364 

Ervões 405 

Fiães 369 

Fornos do Pinhal 446 

Friões 411 

Lebução 439 

Nozelos 363 

Padrela e Tazém 364 

Possacos 453 

Rio Torto 462 

Sanfins 421 

Santa Maria de Émeres 465 

Santa Valha 523 

Santiago de Ribeira de Alhariz 487 

S.João da Corveira 512 
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S.Pedro de Veiga do Lila 414 

Serapicos 383 

Sonim 517 

Tinhela 456 

Vales 466 

Valpaços 1052 

Vassal 621 

Veiga do Lila 749 

Vilarandelo 858 

Total 15244 

Quadro 2 (Cont.) Fonte: Câmara Municipal de Valpaços 

 

Do património arquitectónico do concelho de Valpaços, destacamos a 

ponte romana do Arquinho sobre o rio Rabaçal; as pontes medievais de Vale de 

Casas e de Valtelhas; a Capela de S. Caetano, em Água Revés; as igrejas 

matrizes de Fiães, Friões, Valpaços, Santa Valha, Poçacos, Vilarandelo, Lebução 

e Carrazedo de Montenegro; o Santuário de Nossa Senhora da Saúde, em 

Valpaços; o Solar dos Morgados Pimentéis, em Rio Torto; e o Solar e Capela dos 

Morgados Pinto Leite, em Valpaços. 

As romarias que mais se destacam no concelho são a de Santa Bárbara, 

no segundo fim-de-semana de Agosto, em Carrazedo de Montenegro; a Nossa 

Senhora da Saúde, no primeiro fim-de-semana de Setembro, em Valpaços; o 

Senhor dos Aflitos, no último domingo de Julho, em Sonim e o Senhor dos 

Milagres, a 14 de Setembro, em Vilarandelo. O feriado municipal ocorre a 6 de 

Novembro. 

A nível de artesanato, destacam-se a ferraria, a latoaria, a cestaria, a 

alfaiataria e os bordados. A agricultura é das principais actividades económicas 

do concelho. O azeite, a batata, a castanha, o trigo, a fruta e o vinho são as 

principais produções agrícolas, sendo também importante a criação de gado. O 

turismo também é outra actividade económica importante neste concelho, 
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começando recentemente a desenvolver-se o turismo rural de habitação, muito 

associado à caça e à pesca. 

As ligações do concelho de Valpaços são asseguradas pela rede nacional 

de estradas, que proporciona boas ligações aos principais pólos nacionais. Desta 

forma, as ligações de âmbito regional são as constantes do quadro 3. 

Quadro 3 

Concelho Rede Rodoviária 

Chaves Estada Nacional 103, 213 e 314. 

Vinhais Estada Nacional 103 e 206. 

Mirandela Estada Nacional 213 e variante da 213. 

Murça Estada Nacional 314. 

Vila Pouca de Aguiar Estada Nacional 213. 

Fonte: Site oficial da Câmara Municipal de Valpaços 

O concelho de Valpaços desfruta de uma posição central ao nível do 

nordeste transmontano, estando muito bem localizado na estrutura da rede 

rodoviária nacional, permitindo que muitas estradas nacionais se cruzem no 

concelho e, consequentemente, que tenha boas ligações de âmbito regional.  

Entre as ligações nacionais e internacionais, atribui-se especial importância 

às ligações pela Estrada Nacional 206 à A24, que dá acesso a Vila Real, Viseu e 

também à localidade espanhola de Verín, dando aqui acesso à A52, via 

estruturante de ligação à Europa. A Estrada Nacional 206 possibilita também uma 

ligação à A7, permitindo uma ligação rápida ao litoral (Guimarães, Braga e Porto). 

Através da variante da Nacional 213, permite uma ligação rápida ao IP4 que 
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efectua a ligação ao Porto, Vila Real e Bragança. Valpaços está a cerca de 450 

kms de Lisboa e a cerca de 150 do Porto. 

1.1 - Ensino Genérico  

A instituição escolar, para além de contribuir para que cada criança, jovem 

e adulto que a frequenta adquira conhecimentos e desenvolva competências para 

o exercício da cidadania pode também criar um dispositivo configurador de 

processos que conduzam à libertação dos oprimidos, no sentido que lhe foi dado 

por Paulo Freire (Freire, 1972). 

Estas instituições têm, na nossa perspectiva, uma capacidade para 

desenvolverem contextos igualitários onde se aprenda a viver em sociedades 

caracterizadas pela diversidade e onde se “aprenda a viver juntos e a viver com 

os outros” (Delors et al., 1996). 

A escola, bem como outras instituições como as Bandas Filarmónicas, 

torna-se um factor de socialização pois preparam os jovens para os futuros papéis 

sociais que vão desempenhar e, além do mais, fomentam valores estéticos, 

morais e cívicos.  

No concelho de Valpaços existem actualmente 65 estabelecimentos do 

ensino básico, apenas um do ensino secundário e não existe nenhum do ensino 

superior nem do ensino vocacional da Música, sendo muitas vezes, através das 

escolas de música das Bandas Filarmónicas do concelho que muitas crianças e 

jovens têm o seu primeiro contacto com a música. As práticas nas Bandas, 

encaminhadas para a preparação rápida de ler e executar o instrumento, não 

espelham a existência de vivências musicais nas escolas do ensino genérico. As 

práticas educativas, no ensino genérico, apesar de terem evoluído, 

“desenvolvendo-se a partir dos chamados métodos activos, preconizados e 

desenvolvidos por Dalcroze, Orff, Kodály, Martenot, Willems entre outros, são 

alheias aos métodos de ensino/aprendizagem desenvolvidos nas Bandas” 

(Gomes, 2007). Contudo não é esse aspecto, como nunca foi, aquele que 

inferioriza as Bandas. Elas foram, e ainda são, locais importantes para fazer e 

promover vocações musicais. 
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 1.2 - Ensino Vocacional da Música na Região 

   O Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho, reformulou o ensino da música e 

determinou que as disciplinas do ensino vocacional da música constituiriam 

grupos específicos, os quais, com as habilitações para o ensino, seriam definidos 

por uma portaria proveniente do Ministério da Educação. A Portaria n.º 693/98, de 

3 de Setembro, organizou as disciplinas curriculares dos cursos do ensino 

vocacional da música em grupos e subgrupos e aprovou o respectivo elenco de 

habilitações para a docência.  

O processo de reconhecimento de cursos de ensino superior, universitário 

e politécnico como habilitação para a docência foi regulamentado pela Portaria n.º 

 247/2005 , de 9 de Março.8 

Começaremos por apresentar no quadro 4 as escolas de música públicas 

em Portugal, referentes ao ensino vocacional. 

Quadro 4 – Escolas de Música públicas em Portugal (ensino vocacional). 

Distrito Localidade Designação 

Aveiro Aveiro Conservatório de Música de Aveiro Calouste Gulbenkian 

Braga Braga Escola EB 2,3 Calouste Gulbenkian 

Coimbra Coimbra Conservatório de Música de Coimbra 

Lisboa Lisboa Escola de Música do Conservatório Nacional e Instituto 

Gregoriano de Lisboa 

Porto Porto Conservatório de Música do Porto 

Funchal Funchal Conservatório de Música da Madeira 

Angra do Heroísmo Angra do Heroísmo Conservatório Regional de Angra do Heroísmo 

Ponta Delgada Ponta Delgada Conservatório Regional de Ponta Delgada 

Fonte: (Palheiros, 1993). 

 

                                                           
8
 Diário da República nº 141 Série I de 23/07/2007 
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À semelhança de Portugal, há ainda um défice bastante acentuado no que 

concerne ao número de escolas estatais do ensino artístico vocacional no Alto 

Trás-os-Montes. Isto leva a que o poder local adopte a criação e o ensino da 

música de carácter vocacional, através de associações, fundações e outras 

instituições de carácter cultural. Têm sido criadas em Portugal Escolas 

Profissionais de Música, Academias de Música e Conservatórios. Foi neste 

contexto que surgiram na região do Alto Trás-os-Montes, mais precisamente nas 

localidades de Mirandela, Vila Real, Bragança e, mais recentemente, em Chaves, 

escolas de ensino vocacional da música com paralelismo pedagógico, 

reconhecidas pelo Decreto-lei 553/80 de 30 de Novembro. 

Em Mirandela, a Escola Profissional de Arte de Mirandela, ESPROARTE, 

surgiu do Projecto Nacional de lançamento das Escolas Profissionais pelo 

Ministério da Educação, em 1990, contando com o apoio da Câmara Municipal de 

Mirandela. Esta escola veio colmatar algumas falhas existentes no seio da música 

vocacional e satisfazer um espaço carente de formação especializada na área da 

música, enriquecendo, desta forma, o nível musical dos executantes das Bandas 

Filarmónicas das áreas limítrofes e não só.9 Esta escola tem paralelismo 

pedagógico no que respeita ao ensino básico e secundário, tanto na área 

artística, como na área sócio cultural e desenvolve o seu currículo em dois cursos: 

– Curso Básico de Instrumento – Nível 2 (final do 9º ano – equivalente ao 3º 

Ciclo do Ensino Básico); 

– Curso de Instrumento – Nível 3 (final do 12º ano – equivalente ao Ensino 

Secundário). 

No ano lectivo de 2008/2009, Tanto para o nível 2 como para o nível 3, a 

escola contava com 220 alunos, 30 professores e disponibilizava os seguintes 

cursos de instrumento: Tuba, Trombone, Trompa, Trompete, Clarinete, Flauta, 

Fagote, Oboé, Violino, Viola-d‟arco, Violoncelo e contrabaixo. 

Qualquer aluno que termine o 2º Ciclo do Ensino Básico do Ensino 

Genérico pode aceder, após realizar provas de aptidão de conhecimentos, ao 

curso de nível 2. Para se candidatarem ao curso de nível 3, os alunos têm que 

                                                           
9
 Dados colhidos no acesso electrónico: http://www.esproarte.net/aescola.htm e confirmados junto dos serviços 

administrativos da escola. 



57 

 

completar o 3º Ciclo do Ensino Básico do Ensino Genérico, bem como o 5º grau 

de uma Escola de Música do Ensino Vocacional ou Conservatório. 

Também na cidade de Vila Real foi criado, em 22 de Outubro de 2004, o 

Conservatório Regional de Música, administrado pela Fundação Comendador 

Manuel Correia Botelho. No ano lectivo de 2008/2009 esta escola era frequentada 

por 220 alunos e os cursos disponíveis eram os seguintes: Violino, Violeta, Viola 

Dedilhada, Piano, Trompete, Saxofone, Clarinete, Flauta Transversal, Trompa, 

Trombone, Percussão, Canto, Formação Musical e Iniciação Musical. Estes 

cursos são ministrados por um quadro docente composto por 31 professores.  

O Conservatório Regional de Vila Real contempla no seu currículo os 

seguintes cursos: 

– Curso Básico de Instrumento (1º, 2º, 3º, 4º e 5º graus); 

– Curso Básico de Instrumento para alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

(dos 10 aos 14 anos); 

– Curso de Instrumento (6º, 7º e 8º graus).10 

 

Também no ano de 2004 entrou em funcionamento o Conservatório de 

Música de Bragança, situado no edifício do Centro Cultural de Bragança, sendo 

gerido pela Fundação „Os Nossos Livros‟. Este Conservatório conta com 220 

alunos e 10 professores e integra-se na área do Ensino Particular Especializado 

da Música, estando autorizado a ministrar os cursos básicos de Violino, Viola-

d‟arco, Violoncelo, Flauta Transversal e Piano. Alarga ainda o seu currículo aos 

seguintes cursos: 

– Curso Básico de Instrumento (1º, 2º, 3º, 4º e 5º graus); 

– Curso Básico de Instrumento para alunos do 2º e 3º Ciclo do Ensino Básico 

(dos 10 aos 14 anos); 

– Iniciação Musical dirigida a alunos do ensino Pré-Escolar e 1º Ciclo do Ensino 

Básico (dos 4 aos 9 anos).11 

                                                           
10

 Dados fornecidos pela Direcção do Conservatório 

11
 Dados fornecidos pela Direcção do Conservatório 
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A escola de artes de Chaves entrou em início de actividade no ano lectivo 

de 2008/2009, situa-se no edifício do Centro Cultural de Chaves e é administrado 

por uma entidade privada. Esta escola conta com um corpo docente constituído 

por 20 professores e, no ano lectivo de 2008/2009, com 200 alunos, estando 

autorizada a ministrar os cursos básicos e complementares de Flauta Transversal, 

Clarinete, Saxofone, Oboé, Fagote, Trompete, Trompa, Bombardino, Trombone, 

Tuba, Percussão, Piano, Guitarra, Violino e Violoncelo. 

Abarca ainda no seu currículo os seguintes cursos: 

– Curso Básico de Instrumento (1º, 2º, 3º, 4º e 5º graus); 

– Curso Complementar de Instrumento (6º, 7º e 8º graus); 

– Iniciação Musical.12  

 

De referir que a distância geográfica entre as sedes de três Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços e estas Escolas de Música do Ensino 

Vocacional é a seguinte:  

Quadro 5 - distância em Kms da sede das Bandas Filarmónicas até às escolas do 

ensino vocacional. 

Fonte: www.viamichelin.com 

                                                           
12 Dados fornecidos pela Direcção da Escola. 

 

Banda 

Filarmónica 
ESPROARTE 

Conservatório 

Regional de 

Vila Real 

Escola de 

Artes de 

Chaves 

Conservatório 

de Música de 

Bragança 

Banda Musical de 

Carrazedo de 

Montenegro 

34 62 26 97 

Banda Municipal 

de Valpaços 

24 77 30 86 

Banda Musical de 

Vilarandelo 

39 90 23 81 
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2 - As freguesias que albergam as sedes das Bandas Filarmónicas do 
Concelho 
 

2.1 - Carrazedo de Montenegro  

 

A freguesia de Carrazedo de Montenegro é historicamente uma das mais 

importantes deste concelho. Esta localidade, situada a 15 Kms da sede do 

município, foi concelho até ao século XIX13, agregando grande parte das 

freguesias que hoje constituem o concelho de Valpaços. 

Actualmente detém grande importância na economia e cultura do concelho, 

localizando-se num excelente ponto estratégico, uma vez que se situa 

praticamente à mesma distância dos concelhos de Valpaços, Murça, Chaves, 

Mirandela e Vila Pouca de Aguiar.  

Além do centeio, do trigo, do vinho e da batata, colhem-se ainda frutas 

variadas, com especial relevo para a castanha, muito abundante nesta região e 

que representa um peso considerável na economia da região. 

É lícito supor que o povoamento desta freguesia seja remotíssimo, uma vez 

que existe um Castro, perto de Jou14, que foi designado „Castelo de Montenegro‟. 

Carrazedo de Montenegro apresenta uma forma de povoamento bastante original, 

uma vez que as casas se agrupam em nove bairros: Souto, Serra, Toural, Prado, 

Portela, Fundo de Vila, Corredoura, Igreja e Torre.  

Parece ter sido o bairro da Torre o núcleo central que deu origem à Vila, 

pois este bairro apresenta fortes indícios, quer no que toca a aspecto, quer a 

feição, de maior longevidade. 

Podemos encontrar nesta freguesia nobres habitações com largos pátios, 

amplos portões com cruz de granito. Em algumas destas casas sobressaem 

pedras de armas, onde estão lavradas insígnias heráldicas.  

                                                           
13

 A antiquíssima terra de Montenegro foi a antecessora de Carrazedo. A actual freguesia recebeu foral de D. Dinis, em 

1301, e ao longo dos séculos iria beneficiar largamente do seu estatuto de concelho. 

14 Jou é uma freguesia do concelho de Murça que faz fronteira com Carrazedo de Montenegro. 
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No entanto, o edifício mais notável é a sua majestosa Igreja Matriz, cuja 

construção remonta ao século XIII, sendo S. Nicolau o seu orago. 

A Freguesia de Carrazedo de Montenegro tem uma área de 29 Km2 e 

anexa as aldeias de Argemil, Avarenta, Cubo, Redondelo, Ribeira da Fraga e 

Silva. 

 As colectividades existentes na freguesia são: Centro Cultural de 

Carrazedo de Montenegro; Banda Musical de Carrazedo de Montenegro; 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo de 

Montenegro; Clube de Caçadores; Associação Regional dos Agricultores das 

Terras de Montenegro; Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 839; Clube 

Transmontano de Pesca de Competição e Rancho Folclórico. 

As festas e romarias mais importantes são: Nossa Senhora dos Milagres, 

no mês de Agosto; Santa Bárbara e Senhor dos Passos, na primeira quinzena de 

Agosto; S. Pedro, dia 29 de Junho; Nossa Senhora da Natividade ou festa das 

gaiolas, no dia 8 de Setembro; Santo António, no dia 13 de Junho; S. Jorge, em 

Maio; Nossa Senhora dos Milagres, na primeira quinzena de Agosto e S. 

Bernardino, no dia 20 de Maio. 
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2.1.1 - A Banda Musical de Carrazedo de Montenegro 

2.1.2 - Historial 

A mais jovem Banda Filarmónica do concelho de Valpaços, a Banda 

Musical de Carrazedo de Montenegro nasceu no dia oito de Dezembro do ano de 

1987 por iniciativa de um grupo de carrazedenses nos quais constavam os nomes 

de Magno Carvalho Grazina, Alexandre Rodrigues Teixeira e Eurico Valpaços 

Alves. Tal associação, encabeçada por Magno Grazina, lança a ideia de formar 

uma banda em Carrazedo de Montenegro. Depois de várias ideias surge uma 

comissão para angariação de fundos que foi concretizada com sucesso. Foi então 

que a Banda Musical de Carrazedo de Montenegro surgiu e começou a crescer. 

Após várias reuniões e a apresentação dos mais diversos projectos, foi então feito 

o convite para iniciar o trabalho de formação dos músicos ao maestro Jorge 

Lages, que aceitou de imediato a proposta, tornando-se então o maestro fundador 

da banda. Mais pessoas da pacata vila de Carrazedo de Montenegro foram 

convocadas para ingressar e posteriormente completar a comissão instaladora, 

tendo todos, sem excepção aceitado o convite. Após a divulgação pública da 

abertura das inscrições para ingresso nesta Associação Musical, notou-se, 

inicialmente, uma grande adesão dos carrazedenses à ideia de formar a referida 

associação. 

 A apresentação da Banda ao público constituiu uma pequena 

demonstração do estado de evolução da mesma, de modo a dar satisfação à 

ansiedade e à expectativa que a população depunha na banda, tendo lugar a 

estreia oficial, ainda que sem fardamento, na procissão da festa da Nossa 

Senhora da Conceição no dia oito de Dezembro de 1988, ou seja, um ano após 

ter surgido a ideia de formar esta Associação Musical. Os fundos monetários para 

a aquisição do fardamento resultaram de um peditório realizado à população da 

localidade, peditório esse que contou com uma elevada taxa de sucesso. Desta 

forma, nasceu a Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, que ao longo do 

seu percurso contou com os maestros Jorge Lages, Victor Santos, Carlos Guerra, 

Martinho Oliveira e o actual maestro Maurício Costa.  

A média etária da Banda é, em 2009, de 18 anos. 
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2.1.3 - O Maestro 

Maurício Costa é natural de Fafe. Iniciou os seus estudos musicais com 

oito anos de idade na Banda de Música de Golães – Fafe. Em 1991, com 17 

anos, é admitido na Banda de Música do Exército – Porto, onde efectuou 

concursos de admissão ao curso de sargentos das Bandas do Exército, 

classificando-se em primeiro lugar na classe de Trompa. Como instrumentista 

realizou vários concertos por todo o país, tocando em directo para a RTP e para a 

RDP.  

Paralelamente a esta actividade, inscreve-se no Conservatório de Música 

do Porto em 1995, onde concluiu o curso de Trompa. Aqui realizou também os 

exames finais de História da Música, Acústica e Organologia, Práticas de Teclado, 

Análise e Técnicas de Composição, Formação Musical e Conjuntos Instrumentais. 

Estudou composição na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo 

(ESMAE) com os compositores Fernando Lapa e Eugénio Amorim e orquestração 

com Dimitris Andrikopoulos o que lhe conferiu alguma preparação para compor as 

suas próprias obras, nomeadamente uma Fantasia para Banda, marchas de 

carácter religioso e profano e rapsódias sobre temas populares portugueses para 

Bandas Filarmónicas. Algumas das suas obras foram executadas por bandas 

filarmónicas em programas televisivos.  

Como experiência orquestral, trabalhou com orquestras do norte do país, 

nomeadamente na cidade do Porto, Santa Maria da Feira e Vila Real, onde 

realizou vários concertos pelos mais variados palcos do país, trabalhando com 

vários maestros portugueses e estrangeiros. Em 1996 foi membro fundador do já 

extinto quinteto de metais „Invicta‟ da cidade do Porto, trabalhando conjuntamente 

com instrumentistas da ESMAE, da Orquestra Nacional do Porto e da Orquestra 

do Norte. Estudou Trompa com Bohdan Sebestik, professor de Trompa da 

ESMAE e solista da Orquestra Nacional do Porto, efectuando também vários 

master-classes em Portugal.  

É licenciado em Educação Musical pela Escola Superior de Educação do 

Instituto Politécnico do Porto, é director artístico da Banda Musical de Carrazedo 

de Montenegro – Valpaços desde 2001, bem como da sua Escola de Música e é 

docente na área da Música em várias escolas do ensino oficial. 
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Colabora regularmente com algumas Bandas Filarmónicas/Orquestras de 

Sopro do Norte de Portugal, tendo prestado serviço em diversos agrupamentos, 

donde se destacam: Banda de Golães, Fafe; Banda da Póvoa de Varzim; Banda 

de Vilela, Paredes; Banda de Famalicão; Banda de Vila do Conde; Banda 

Cabeceirense, Cabeceiras de Basto; Banda S. Martinho de Fajões, Oliveira de 

Azeméis; Banda Filarmónica Ovarense, Ovar; Banda Fórum, Filarmónica 

Portuguesa; Banda de Izeda, Bragança; Banda Severense, Sever do Vouga; 

Banda de Nogueira, Vila Real; Banda de Carrazedo de Montenegro, Valpaços; 

Banda de Cinfães; Banda de Gueifães, Maia; Orquestra de Sopros do 

Conservatório de Música do Porto; Orquestra de Sopros de Santa Maria da Feira; 

Orquestra de Sopros da Universidade de Aveiro; Orquestra de Sopros da 

Federação Transmontano Duriense de Bandas Filarmónicas; Banda Sinfónica de 

Aveiro e Banda Sinfónica de Santa Maria da Feira.  

Presentemente frequenta o último ano do mestrado em Direcção de 

Orquestra de Sopros na Universidade de Aveiro. Dirigiu em concerto a Banda 

Sinfónica de Aveiro no âmbito do curso de direcção de Banda promovido pela 

Universidade de Aveiro. Estudou direcção com os maestros António Vassalo 

Lourenço, maestro titular da Orquestra Filarmonia das Beiras, e com o maestro 

alemão Ernst Schelle. Dirigiu também em concerto a Orquestra de Sopros da 

Universidade de Aveiro. 
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2.1.4 - Constituição da Banda 

O Quadro 6 refere-se à constituição da Banda no ano de 2009. 

 

Instrumentos Quantidade 

Flautins 1 

Flautas 5 

Oboés - 

Clarinetes 11 

Saxofones Sopranos - 

Saxofones Altos 4 

Saxofones Tenores 2 

Saxofones Barítonos - 

Fagotes - 

Trompetes 8 

Fliscornes 1 

Trompas 4 

Trombones 5 

Bombardinos 2 

Contrabaixos - 

Tubas 5 

Percussão 5 

Total 53 

Fonte: elaboração própria 

Os instrumentos da Banda Musical de Carrazedo de Montenegro incluem 

flautim, flautas, clarinetes, saxofones alto, saxofones tenor, trompetes, fliscornes, 

trompas, trombones, bombardinos, tubas e percussão. Não incluem oboés, 

saxofones soprano, saxofones barítono, Fagotes e contrabaixos. 
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2.1.5 - O Repertório 

O Quadro 7 refere-se ao repertório utilizado pela Banda Musical de 

Carrazedo de Montenegro no ano de 2009. 

 

Obra Autor Momento em que é 

executada 

Homenagem a J. Serra Ilídio Costa Arruada 

12 de Abril Alexandre Fonseca Arruada 

Homenagem a Manuel Vaz Alexandre Fonseca Arruada 

Pevidém em Festa Alexandre Fonseca Arruada 

Filarmonia Afonso Alves Arruada 

Dom-fafe Maurício Costa Arruada 

Saudação a Mateus Fernando Costa Arruada 

Gueifães em Marcha Carlos Marques Arruada 

Homenagem a Manuel Casimiro Valdemar Sequeira Arruada 

Bombeiros Voluntários Alexandre Fonseca Arruada 

Novo Rumo Fernando Costa Arruada 

Manuel Joaquim de Almeida Carlos Marques Arruada 

Colectânea de músicas de missa Arr. Vários Missa 

Invocação a Deus Fernando Costa Procissão 

Ave-maria Alberto Madureira Procissão 

Transfiguração Arr. Amílcar Morais Procissão 

Inspiração Divina J. Lima Procissão 

S. Martinho Carlos Marques Procissão 

S. Gonçalo Maurício Costa Procissão 

Graças ao Divino Espírito Santo Alberto Madureira Procissão 

Nossa Senhora Mães dos 
Homens 

H. Santos Leite Procissão 

Corpo Místico Amílcar Morais Procissão 

Olé Junqueira Carlos Marques Concerto 

Hispânico Nuno Osório Concerto 
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António Nogueira Ilídio Costa Concerto 

Banda Forum Mauricio Costa Concerto 

Pérola 1959 Ângelo Moreira Concerto 

La Gazza Ladra Rossini Concerto 

1812 – Tomada de Moscovo Tchaikovsky Concerto 

Fate of the Gods Steven Reineke Concerto 

Ross Roy Jacob de Haan Concerto 

Cassiopeia Carlos Marques Concerto 

Máscara do Zorro James Horner Concerto 

Bands Around the World Harold Walters/ Paul Yoder Concerto 

Pops in the Spots Roland Kernen Concerto 

Selecção Quinta do Bill Arr. Luís Cardoso Concerto 

Abba Gold Arr. Ron Sebregts Concerto 

Concerto de Amor Jacob de Haan Concerto 

Solidão Arr. Jorge Lage Concerto 

Feira Popular de Lisboa Arr. João Neves Concerto 

Santos Populares Arr. Jorge Lages Concerto 

Português Suave Carlos Marques Concerto 

Recordações do Passado Alberto Madureira Concerto 

Canções da Tradição Luís Cardoso Concerto 

Ensaio Geral Jorge Lages Concerto 

Mexican Trumpets R. Beck Concerto 

Tarântula Amílcar Morais Concerto 

Clarinando Comello Concerto 

Fonte: elaboração própria 

O repertório (Quadro 7) corresponde aos serviços requeridos pelas 

comissões de festas para o ano de 2009. Incluem-se obras para arruada, missa, 

procissão e concerto. É bastante diverso, sendo os seus autores os portugueses, 

Alexandre Fonseca, Ilídio Costa, Maurício Costa, Ângelo Moreira, Fernando 

Costa, Carlos Marques Alberto Madureira, Hermínio Santos Leite, Jorge Lages, 
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Amílcar Morais, Luís Cardoso, Afonso Alves, Valdemar Sequeira, Nuno Osório, J. 

Lima e João Neves. Estes compositores escrevem, frequentemente, para Bandas 

Filarmónicas. Relativamente a compositores estrangeiros, temos obras 

compostas por Rossini, Jacob de Haan, Ron Sebregts, Paul Yoder e Harold 

Walters, James Horner, Steven Reineke, R.Beck, Comello e Roland Kernen. 

 

2.1.6 - Serviços em 2009 

O Quadro 8 refere-se aos serviços a efectuar no ano de 2009. 

Dia Mês Local Horário 

05 Abril Feira Folar –Valpaços  15h – 17h 

13 Abril Amarante 08h – 20h 

03 Maio Marco de Canaveses 09h – 19h 

24 Maio Vales – V.P.Aguiar 14h – 19h 

31 Maio Ribeirinha – Murça 14,30 – 19h 

07 Junho Cepães – Fafe 08h – 19h 

11 Junho Corpo Deus – Argeriz - 

Valpaços 

Manhã 

13 Junho Silva – Carrazedo 14h – 19h 

23 Junho Tabuaço 20h – 01h 

24 Junho Tabuaço 17h-19h 

02 Agosto Revel – Vila Pouca de 

Aguiar 

14h-19h 

07 Agosto Carrazedo Proc. Velas e 

Concerto 

21h – 24h 

08 Agosto Carrazedo Montenegro 09h – 19h 

09 Agosto Cidadela de Jales – V.P. 

Aguiar 

09h – 19h 

14 Agosto Sta Maria – Valpaços 09h – 19h 

15 Agosto Cubo – Valpaços 15h – 24h 
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16 Agosto Franco – Murça 14h – 20h 

17 Agosto Argeriz – Valpaços 14h – 19h 

19 Agosto Argemil- Valpaços 09h – 13h 

22 Agosto Aboleira – Jou – Murça 14h – 19h 

05 Setembro Valpaços 08,30h – 24h 

06 Setembro Pópulo – Alijó 08,30h – 22h 

13 Setembro Fernandinho – Chaves 10h – 19h 

20 Setembro Terroso – Bragança 09 – 19h 

07 Novembro Carr. Montenegro – 

Feira Castanha 

15h – 17h 

Fonte: Elaboração própria 

Verificamos que a maioria dos serviços efectuados por esta Banda realiza-

se no Alto Trás-os-Montes. Porém, também foram efectuadas actuações no 

concelho de Amarante, Marco de Canaveses, Fafe e Tabuaço. 
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2.1.7 - Fotos da Banda 
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2.2 - Sonim15  

 

Esta freguesia situa-se a 13 kms da sede do concelho e muito perto do rio 

Rabaçal, pertencendo, até 1853, ao concelho de Monforte do Rio Livre, sendo 

acolhida nesta data pelo concelho de Valpaços. O castro de Monforte, situado na 

freguesia, demonstra bem a antiguidade do povoamento desta localidade, que 

pode mesmo remontar a um período pré-histórico. 

Do património religioso fazem parte a Igreja Paroquial, devota a Santa 

Maria, e as capelas de S. Frutuoso, do Santo Cristo e do Senhor do Bonfim. 

Nesta última, realiza-se todos os anos a grandiosa festa, no último domingo de 

Julho, a que acorre toda a população da freguesia, os seus emigrantes e também 

população das localidades vizinhas. É uma festa com grandes tradições religiosas 

e profanas, conduzindo à aldeia vários agrupamentos como Bandas Filarmónicas, 

Ranchos Folclóricos, Fanfarras e Grupos Vocais e Instrumentais. 

A arquitectura senhorial é também de grande relevo. Exemplo disto é uma 

casa nobre que apresenta uma imponente fachada e um interior riquíssimo. É 

toda construída em pedra onde se encontram gravados alguns distintivos. 

No que diz respeito à economia, a agricultura e a pecuária são as 

actividades principais da população e a produção vinícola e agro-pecuária 

confirmam de forma marcante a sobrevivência de uma população que se apoia 

também na construção civil e na serralharia. Em tempos, a exploração mineira 

teve também um papel importante na freguesia, uma vez que existiram minas de 

volfrâmio, actualmente desactivadas. A Freguesia de Sonim tem uma área de 11 

Km2 e, ao contrário da freguesia de Carrazedo de Montenegro, não tem quaisquer 

aldeias. As colectividades existentes na freguesia são: Associação Cultural e 

Desportiva de Sonim; Associação de Jovens de Sonim; Banda Musical de Sonim 

e o Rancho Folclórico de Sonim.  

A única festa religiosa é o Senhor do Bonfim que se celebra no último 

domingo de Julho. 

                                                           
15

 Optámos por dar a conhecer também um pouco da história de Sonim e da sua Banda, apesar do 

número reduzido de informações obtidas. Isto deve-se ao facto de esta Banda se encontrar sem 

maestro no momento da realização do presente estudo. 
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2.2.1 - A Banda Musical de Sonim 

2.2.2 - Historial 

A Banda de Sonim está sedeada na aldeia e freguesia do mesmo nome, 

pertencente ao concelho de Valpaços, no edifício da Casa do Povo. A sua origem, 

segundo recolha efectuada na aldeia, junto de alguns habitantes mais idosos, 

com idades compreendidas entre os 80 e 96 anos, provém, mais ou menos, de há 

150 anos. A Banda começou com gaitas de foles, caixas, bombos e pratos, daí 

que, ainda hoje, seja, muitas vezes, apelidada de Gaiteiro de Sonim.  

Com o decorrer dos anos, foi incluindo alguns instrumentos de sopro, 

palhetas e bocais. Mas foi só por volta do ano 1900 que surgiu como 

agrupamento musical com outra exigência, regida então maestro José Maria 

Bandilha e tendo como executantes alguns dos antepassados que integram a 

Banda actual. É importante referir o precioso contributo que a ela tem sido 

prestado pelo senhor João José Areias Gomes, como músico e regente, ao longo 

de quase 50 anos, com uma entrega total à sua difícil missão de ensinar e manter 

viva a chama que tem permitido a continuidade da Banda.  

No ano de 2005, a Banda, que vinha a tocar de ouvido desde o início do 

século XX, iniciou um projecto de ensino de música por pauta, sob a orientação 

do maestro Ezequiel Mendes Silva, contratado para o efeito, facto que atraiu 

alguns alunos provenientes de algumas aldeias vizinhas. Entretanto, este maestro 

teve de abandonar o projecto, que, em 2006, passou para a responsabilidade do 

maestro Laurentino Parada. Nesse ano, a 30 de Julho nas festas de Sonim, a 

Banda apresentou-se na procissão a tocar por partitura.  

Os estatutos desta instituição contemplam a assembleia-geral, a direcção e 

o conselho fiscal. A direcção, composta pelo presidente, tesoureiro, secretário e 

vogais, reúne mensalmente. A Banda vive de recursos próprios, cotizações e 

recebimentos por serviços prestados, e de subsídios da Câmara Municipal de 

Valpaços e do INATEL. É composta por trinta e dois elementos de várias idades, 

que são agricultores, estudantes, engenheiros, professores, enfermeiros e 

reformados, nos quais o „bichinho da música‟ já vem seus avós e até de bisavós. 

Ensaia uma vez por semana. Possui escola de música onde são preparados 
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aprendizes para integrarem a Banda a curto prazo. A média etária da Banda é, 

em 2009, de 21 anos. 

 

2.2.3 - O Maestro 

A Banda Musical de Sonim foi dirigida entre os anos de 2005 e 2009 pelo 

maestro Laurentino Parada, agente da PSP. Até à realização do presente 

trabalho, esta Banda encontrava-se sem maestro. Segundo fonte da direcção, a 

procura de um novo maestro só será feita no início de 2010.  

 

2.2.4 - Constituição da Banda  

O Quadro 9 refere-se à constituição da Banda no ano de 2009.  

 

Instrumentos Quantidade 

Flautins - 

Flautas - 

Oboés - 

Clarinetes 8 

Saxofones Sopranos - 

Saxofones Altos 4 

Saxofones Tenores 2 

Saxofones Barítonos - 

Fagotes - 

Trompetes 4 

Fliscornes 2 

Trompas 2 

Trombones 3 

Bombardinos 1 

Contrabaixos 3 
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Fonte: Elaboração própria. 

Os instrumentos da Banda Musical de Sonim: clarinetes, saxofones altos, 

saxofones tenor, trompetes, fliscornes, trompas, trombones, bombardinos, 

contrabaixos e percussão. Não incluem flautins, flautas, oboés, saxofones 

soprano, saxofones barítono, fagotes e tubas. 

 

2.2.5 - O Repertório 

O Quadro 10 refere-se ao repertório executado pela Banda Musical de 

Sonim no ano de 2009. 

 

Obra Autor Momento em que é 

executada 

Saudação a Mateus Fernando Costa Arruada 

Vinho do Porto Ilídio Costa Arruada 

Duarte Raposos J. Gomes Arruada 

Marcha nº4 J. Gomes Arruada 

Ilídio Costa J. Gomes Arruada 

1989 Amílcar Morais Arruada 

Colectânea de Músicas da Missa Arr. Vários Missa 

Nossa Senhora Mãe dos 
Homens 

Hermínio Santos Leite Procissão 

Invocação a Deus Fernando Costa Procissão 

Nossa Senhora da Hora Fernando Costa Procissão 

Virgem de Fátima J. Gomes Procissão 

Povo Eleito J. Gomes Procissão 

Mãe dos Jovens J. Gomes Procissão 

Salve Rainha J. Gomes Procissão 

Tubas - 

Percussão 3 

Total 32 
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Senhora de Fátima J. Gomes Procissão 

Abba Gold Arr. Ron Sebregts Concerto 

Pérola 1959 Ângelo Moreira Concerto 

Xutos Medley Arr. Luís Cardoso Concerto 

Hotel Paris J. Gomes Concerto 

Rapsódia J. Gomes Concerto 

Folguedos de Verão J. Gomes Concerto 

Verde e Vermelho J. Gomes Concerto 

Ó Minha Terra Antiga J. Gomes Concerto 

Carnaval/Marchinha/Vila Verde J. Gomes Concerto 

Marcha de Lisboa/Os Cinco Reis J. Gomes Concerto 

Apita o Comboio J. Gomes Concerto 

Valsa Ligeira J. Gomes Concerto 

Ó Minha Rosinha J. Gomes Concerto 

Porto Santo J. Gomes Concerto 

Tudo na Vida J. Gomes Concerto 

Água Fresca da Ribeira J. Gomes Concerto 

Fonte: Elaboração própria. 

O repertório da Banda Musical de Sonim inclui obras para arruada, missa, 

procissão e concerto. É um repertório muito variado, executando obras dos 

compositores portugueses J. Gomes, Luís Cardoso, Ângelo Moreira, Fernando 

Costa, Hermínio Santos Leite, Amílcar Morais e Ilídio Costa. Executa apenas uma 

obra do compositor estrangeiro Ron Sebregts.  
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2.2.6 - Serviços em 2009 

O Quadro 11 refere-se aos serviços efectuados no ano de 2009. 

Dia Mês Local Horário 

05 Abril Feira Folar Valpaços  15h – 17h 

12 Julho Quinta de Jales – Vila 

Pouca de Aguiar 

09h – 19h 

02 Agosto Vilartão 09h – 19h 

08 Agosto Santolhão - Bragança 09h – 19h 

09 Agosto Santolhão – Bragança 09h – 19h 

15 Agosto Santa Bárbara 09h – 19h 

16 Agosto Friões 09h – 13h 

23 Agosto Ferradosa 09h – 19h 

05 Setembro Valpaços 08,30h – 19h 

Fonte: Elaboração própria 

Verificamos que a maioria dos serviços prestados pela Banda de Sonim foi 

efectuada no concelho de Valpaços. Foram também realizados serviços nos 

concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Bragança. 

2.2.7 - Fotos da Banda 
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2.3 - Valpaços 

 

A Cidade16 de Valpaços, é parte integrante da importante região da Terra 

Quente17, e é a sede do concelho, sendo constituída por 31 freguesias. O 

município é limitado a noroeste pelo concelho de Chaves, a leste por Vinhais e 

Mirandela, a sul por Murça e a oeste por Vila Pouca de Aguiar. A actividade 

económica é muito semelhante à de Carrazedo de Montenegro e Sonim, sendo a 

agricultura e a pecuária as principais actividades da população desta cidade. 

O património construído nesta freguesia justifica bem a sua importância 

actual. Exemplo disso é a sua igreja paroquial, muito ampla e com um interior 

onde se pode observar o arco cruzeiro que separa a capela-mor do restante corpo 

do edifício e na qual se pode ver uma bonita imagem de Santa Maria Maior. 

Valpaços é sede de um município com 553 Kms2 de área. Tem anexas as 

aldeias de Lagoas, Vale de Casas e Valverde. As colectividades existentes na 

freguesia são: Grupo Cultural de Valpaços; Banda Municipal de Valpaços; Grupo 

de Animação Desportiva e Cultural de Valpaços; Bombeiros Voluntários de 

Valpaços; Clube de Tiro, Caça e Pesca de Valpaços; Associação Cultural e 

Recreativa de Lagoas; Associação Cultural e Recreativa de Vale das Casas; 

Grupo Desportivo de Valpaços e o Centro Cultural de Valpaços.  

As festas e romarias mais importantes são: Nossa senhora da Saúde, no 

primeiro fim-de-semana de Setembro; Santo Amaro, no dia 15 de Janeiro; 

S.Gonçalo, no último domingo de Janeiro; S.Brás, a 2 de Fevereiro e a Nossa 

Senhora do Carmo, no dia 16 de Julho. A Nossa Senhora da Saúde é a festa 

principal da cidade, começando pela manhã o desfile das quatro Bandas 

Filarmónicas do concelho (Carrazedo de Montenegro, Sonim, Valpaços e 

Vilarandelo) pelas ruas da cidade, bem como de outras duas Bandas Filarmónicas 

convidadas. A majestosa procissão sai da Igreja Matriz e acaba duas horas 

                                                           
16 Valpaços ascendeu a cidade no dia 13 de Maio de 1999.  

17 Esta denominação tem origem nas características geográficas, climáticas e agrícolas desta região, por oposição às 

restantes regiões (Cruz, 2000). A Terra quente é constituída por uma pequena parte do município de Valpaços e pelos 

municípios de Alfândega da Fé, Carrazeda de Ansiães, Macedo de Cavaleiros, Mirandela e Vila Flor. 
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depois no Santuário da Nossa Senhora da Saúde. O arraial conta com as seis 

Bandas Filarmónicas que realizam concertos em vários pontos da cidade. 

 

2.3.1 - Banda Municipal de Valpaços 

2.3.2 - Historial 

Fundada no final do século XIX, é uma Banda Filarmónica que nasceu com 

o sonho de alguns Valpacenses amantes da música. Como muitas instituições 

para além do Marão, passou por períodos de dificuldade e até mesmo de extinção 

(entre finais da década de 50 e 1975). 

Foi em 1975 que os antigos músicos regressados do Ultramar uniram 

esforços e a reactivaram. A Banda Municipal de Valpaços, número de Pessoa 

Colectiva, 502 139 463, foi constituída em 3 de Março de 1989, através de 

publicação no diário da república n.º 84 de 11 de Abril do mesmo ano, e Escritura 

Pública de 3 de Março do Livro de Escrituras Diversas nº 114 - B do Cartório 

Notarial de Valpaços, passando a partir daí a vigorar por tempo indeterminado. 

São órgãos da Associação: a Assembleia Geral, Direcção e o Conselho Fiscal. Ao 

longo de pouco mais de uma década a Instituição sobreviveu essencialmente à 

custa de alguns subsídios atribuídos pelo Governo, Autarquia Local, Associados e 

actuações em diversas festividades e concertos. O esforço e espírito de 

abnegação demonstrado pelos elementos que a compunham foi preponderante, 

designadamente as dezenas de músicos que por ela passaram, alguns já 

falecidos, e que estiveram de forma desinteressada no activo, desta prestigiada 

Filarmónica. Durante a sua existência, foram vários os amigos e benfeitores que 

passaram pelos órgãos sociais, tendo todos eles contribuído da melhor forma 

para que a Instituição seja a realidade actual, e tenha conseguido atingir os 

objectivos desejados. Esse espírito mantém-se e espera-se que se prolongue por 

muitos e frutuosos anos, ao serviço da cultura e da elevação dos princípios 

musicais e artísticos da população Valpacense, que a saberá, seguramente, 

acarinhar e proteger como património que plenamente lhe pertence. A média 

etária da Banda é, em 2009, de 19 anos. 
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2.3.3 - O Maestro 

Francisco Sousa Iniciou os seus estudos musicais em 1978, com 10 anos, 

em Clarinete na Banda 1º de Maio de Mirandela. A partir de 1978 participou em 

concertos com diversas Bandas Filarmónicas. Ingressou na Academia de Música 

de Vila Real, no ano lectivo de 1993/1994, tendo sido aluno do Prof. Adérito 

Silveira (discípulo do Prof. Marcos Romão) onde concluiu o Curso Básico de 

Clarinete. No ano lectivo de 1995/1996 frequentou com aproveitamento as 

disciplinas de Acústica e História da Música no Conservatório de Música do Porto. 

Em 1996 foi fundador e Director Artístico da Orquestra Orff da Santa Casa da 

Misericórdia de Mirandela. No ano lectivo de 1999/2000 frequentou com 

aproveitamento as disciplinas de Clarinete – 6º grau (Prof. José Matos), 

Orquestra, Análise e Técnicas de Composição no Conservatório de Música 

Calouste Gulbenkian de Braga. Nos anos lectivos de 2000/2001 e 2001/2002 

frequentou com aproveitamento as disciplinas de Clarinete – 7º grau (Prof. 

Valery), Análise e Técnicas de composição (3º ano), Prática de Teclado (2º ano), 

Música de Câmara (3ºano), Formação Musical (8ºgrau) no Conservatório 

Regional de Música de Ponta Delgada. No ano lectivo de 2001/2002 e 

2002/2003 foi Professor de Clarinete, Saxofone, Formação Musical e Classe de 

Conjunto da Escola de Música de Rabo de Peixe. No ano lectivo 2002/2003 

concluiu o Curso Complementar de Clarinete. É licenciado em Educação Musical 

pelo Instituto Piaget de Macedo de Cavaleiros. Actualmente exerce funções de 

maestro, director pedagógico e professor da escola de música da Banda 

Municipal de Valpaços, exercendo essas funções desde o ano de 1994. 

 

 

 

 

 



79 

 

2.3.4 - Constituição da Banda 

O Quadro 12 refere-se à constituição da Banda no ano de 2009. 

 

Instrumentos Quantidade 

Flautins 1 

Flautas 6 

Oboés 1 

Clarinetes 14 

Saxofones Sopranos - 

Saxofones Altos 6 

Saxofones Tenores 3 

Saxofones Barítonos - 

Fagotes 2 

Trompetes 6 

Fliscornes 1 

Trompas 4 

Trombones 6 

Bombardinos 3 

Contrabaixos - 

Tubas 5 

Percussão 5 

Total 63 

Fonte: elaboração própria 

Os instrumentos da Banda Municipal de Valpaços incluem flautim, flautas, 

clarinetes, saxofones alto, saxofones tenor, trompetes, trompas, trombones, 

bombardinos, tubas e percussão. Não incluem oboés, saxofones soprano, 

saxofones barítono, fagotes, fliscornes e contrabaixos. 
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2.3.5 - O Repertório 

O Quadro 13 refere-se ao repertório utilizado pela Banda Municipal de 

Valpaços no ano de 2009. 

 

Obra Autor Momento em que é 

executada 

Homenagem a J. Serra Ilídio Costa Arruada 

Banda Amizade Ilídio Costa Arruada 

1989 Amílcar Morais Arruada 

Manuel Casimiro Valdemar Sequeira Arruada 

Ponte da Amizade Valdemar Sequeira Arruada 

Pela Amizade Ilídio Costa Arruada 

Presidente António Conde Carlos Marques Arruada 

Trivial Alberto Madureira Arruada 

Graciosa Alberto Madureira Arruada 

Manuel Saleiro Cruz Valdemar Sequeira Arruada 

A Pinheirense Carlos Marques Arruada 

Fafense Ângelo Moreira Arruada 

Filarmonia Afonso Alves Arruada 

Amigo Carlos Alberto Madureira Arruada 

Colectânea de músicas da missa Arr. Vários Missa 

Rainha da Paz J. Lima Procissão 

Miraculosa Carlos Taveira Procissão 

João Paulo Carlos Taveira Procissão 

N. Sra do Monte Valdemar Sequeira Procissão 

Sta Catarina Valdemar Sequeira Procissão 

Graças ao Divino Espírito Santo Alberto Madureira Procissão 

Santa Maria Maior Alberto Madureira Procissão 

Nossa Senhora das Vitórias Valdemar Sequeira Procissão 

Transfiguração Amílcar Morais Procissão 
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Santa Bárbara Pavitchink Procissão 

Inspiração Divina J. Lima Procissão 

Corpo Místico Amílcar Morais Procissão 

Senhora de Fátima Ilídio Costa Procissão 

Casa de S. Paulo Ilídio Costa Procissão 

S. José  Ilídio Costa Procissão 

Senhora da Nazaré Ilídio Costa Procissão 

S. Lucas Ilídio Costa Procissão 

Férias no Luso Ilídio Costa Concerto 

Ares de Espanha Ilídio Costa Concerto 

La Virgen de la Macarena C. Kole Concerto 

Avante Portugal H. Ribeiro Concerto 

Pérola 1959 Ângelo Moreira Concerto 

O Engenheiro Ilídio Costa Concerto 

La Primitiva J. Penders Concerto 

Amizade Arr. J. Soares Concerto 

Trombone de Sonho S. Rosa Concerto 

Adeus Mocidade A. Onofre  Concerto 

Santana Arr. G. Gazzani Concerto 

Latin Trumpets W. Laserons Concerto 

Stumblin‟in Arr. Carlos Marques Concerto 

Carmen G. Bizet Concerto 

Bourrée Afonso Alves Concerto 

Bali David Correia Concerto 

Xutos Medley Arr. Luís Cardoso Concerto 

Tributo a Carlos Paião Arr. Álvaro Reis Concerto 

Czardas Arr. Afonso Alves Concerto 

Alegria no Arraial Ilídio Costa Concerto 

Recordações do Passado Alberto Madureira Concerto 
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Sonhos de Portugal Alberto Madureira Concerto 

Cantares de Sempre Valdemar Sequeira Concerto 

Já Cá Cantas Alberto Madureira Concerto 

Português Cantado Carlos Marques Concerto 

La France Briot Concerto 

Cavalaria Ligeira Suppé Concerto 

O Barbeiro de Sevilha Rossini Concerto 

Marcha Eslava Tchaikovsky Concerto 

Poeta e Aldeão Suppé Concerto 

Guilherme Tell Rossini Concerto 

Rapsódia Eslava nº1 C. Friedemann Concerto 

Una Noche en Granada E. Ruiz Concerto 

Cassiopeia Carlos Marques Concerto 

Acapulco Bertaccini Concerto 

Fonte: elaboração própria 

Em simultâneo com as obras dos compositores portugueses M. Oliveira, 

Ilídio Costa, A. Morais, C. Marques, Carlos Taveira, A. Silva, A. Madureira, V. 

Sequeira, A. Moreira, A. Alves, J. Silva, F. Costa, P. Silveira, A. Cartageno, J. 

Lima, H. Leite, H. Ribeiro, J. Soares, R. Cardoso, David Correia, S. Rosa, A. 

Onofre, Luís Cardoso e Álvaro Reis que compõem para Bandas Filarmónicas, 

juntam-se obras dos compositores estrangeiros J. Nuñes, J. Oliver, J. Pantchink, 

C. Cole, J. Penders, G. Gazanni, W. Larsons, Bizet, V. Monti, Briot, Rossini, 

Tchaikovsky, Suppé, Bertaccini, C. Friedemann e E. Ruiz. 
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2.3.6 - Serviços em 2009 

O Quadro 14 refere-se aos serviços a efectuar no ano de 2009. 

Dia Mês Local Horário 

05 Abril Feira Folar – Valpaços 15h – 17h 

11 Julho Murça 07h – 01h 

02 Agosto Bordela – Vila Real 06h – 19h 

05 Agosto Midões 07,30h – 12h 

05 Agosto Possacos 15h – 20h 

07 Agosto Vale de Espinho 14h – 18h 

07 Agosto Rio Bom 19h – 22h 

08 Agosto Bouçoais 07,30h – 12,30h 

08 Agosto Vale de Gouvinhas 14h – 18h 

09 Agosto Rio Bom 07h – 18h 

14 Agosto Sta Isabel 08,30h – 13h 

15 Agosto Vilas Boas – Vila Flor 07h – 20h 

16 Agosto Vale Salgueiro - 

Mirandela 

07,30h – 24h 

17 Agosto Argeriz 14h – 18h 

21 Agosto Felgar – Moncorvo 19h – 02h 

30 Agosto Vilarandelo 07,30h – 24h 

02 Setembro Valpaços 21h – 24h 

05 Setembro Valpaços 08,30h – 20h 

06 Setembro Golfeiras – Mirandela 09h – 20h 

11 Setembro S.Pedro Vale do Conde 12,30h – 20h 

Fonte: Elaboração própria.  

Verificamos que todos os serviços efectuados por esta Banda realizaram-se no 

Alto Trás-os-Montes. 
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2.3.7 - Fotos da Banda 
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2.4 - Vilarandelo 

 

Vilarandelo é uma pequena vila que se situa a 6 Kms de Valpaços e cuja 

actividade económica da população é essencialmente ligada à agricultura e 

pecuária. Perto desta localidade existem fortificações castrejas, que indiciam a 

existência de população em épocas pré-romanas, indicando tratar-se duma 

povoação, tipo Citânia, com o seu castro fortificado, já em ruínas. No que respeita 

à toponímia, a origem da povoação deve estar associada a um conjunto de 

pequenos Villares (pequenas fracções de uma vila) que configuravam a 

localidade. A esse conjunto de Villares dava-se o nome de Vilarando e, por serem 

pequenos, Vilarandelo, derivando daí, presumivelmente, o nome desta localidade. 

(Martins, 1990). 

Para além da Igreja Matriz, existem mais três templos: capelas de Santo 

António, do Espírito Santo e de S. Sebastião. As festas e romarias mais 

importantes são: Santa Bárbara e Nossa Senhora dos Milagres, no último fim-de-

semana de Agosto; Santo António, no dia 13 de Junho; S. Sebastião, no dia 20 de 

Janeiro e S. Vicente, no dia 22 de Janeiro. 

Esta freguesia não tem aldeias anexas e tem uma área de 20 kms2. As 

colectividades existentes na freguesia são: Grupo Desportivo de Vilarandelo; 

Rancho Folclórico de Vilarandelo; Banda Musical de Vilarandelo; Grupo Coral 

„Alcininha‟; Grupo do Carnaval „Os Malteses‟ e o Clube de Tiro, Caça e Pesca de 

Vilarandelo. 
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2.4.1 - Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo 

2.4.2 - Historial 

A Banda Musical de Vilarandelo foi fundada em 1830. Depois da fundação 

da Casa do Povo de Vilarandelo, a 3 de Junho de 1942, a Banda foi integrada 

nesta instituição. Houve certamente alguma época em que não esteve activa, no 

entanto, desde os anos 50, prossegue este longo período ininterrupto de 

actividades. É de salientar que, segundo o presidente da direcção, existem 

documentos que provam que esta banda chegou a fazer deslocações em 

Bicicletas, sendo estas alugadas pelo preço de dois escudos e cinquenta 

centavos. 

Esta Banda participou já em inúmeras actuações em Portugal e no 

estrangeiro (França e Espanha) onde se destacam: 

- Dois primeiros lugares nos concursos de bandas, organizado pela 

Comissão Regional de Turismo de Chaves em Junho de 1970 e, em 1983, pelo 

Ténis Clube de Chaves; 

- Em catorze de Agosto de 1977, o prémio de melhor Banda Musical nas 

festas da vila de Torre Dona Chama; 

- Em Outubro de 1990 participa no 10º Festival de Bandas de Música Civis 

do Distrito de Vila Real, organizado pela delegação distrital do lNATEL18 de Vila 

Real; 

- Em 1997 foi convidada a participar nas Bodas de Diamante da Diocese de 

Vila Real; 

 - Em catorze de Outubro de 2000 fez parte das Bandas Musicais que 

participaram no ano do Jubileu da Música, que se realizou no Santuário de Nossa 

Senhora de Fátima;  

- Em Abril de 2001 apresentou-se na Rádio Televisão Portuguesa, no 

programa Praça da Alegria; 

                                                           
18 Instituto Nacional para o Aproveitamento dos Tempos Livres 
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- No dia onze de Maio de 2002, participou em Marvila, no IV encontro de 

bandas; 

 - Em sete e oito de Junho apresentou-se em concerto no Forte da Casa de 

Lisboa; 

            - No estrangeiro participou em três actuações: em 1985, em França, a 

convite da Association de Ia Jeunesse Portugaise de Corbeil-Essones, e 

Association da cidade de Dreux; no ano 2000 em Espanha, nas festividades de 

Videferre; em 2007, na Suíça, participou nas Associações Portuguesas em 

Genève e em Lausanne. 

A Banda gravou por duas vezes cassetes, nos anos de 1985 e 2001 e um 

CD em 2006. 

Actualmente, a Banda Musical funciona como uma secção da Casa do 

Povo de Vilarandelo, tendo completa autonomia financeira e de organização, com 

um conjunto de cinco directores que tentam assegurar o seu normal 

funcionamento. A direcção técnica e artística é assegurada por dois profissionais 

com formação própria. 

Esta Banda de Música é constituída actualmente por 53 elementos de 

ambos os sexos, sendo o seu maestro, desde Dezembro de 1999, o maestro 

Manuel Taveira Ferreira. Paralelamente às actividades próprias de uma Banda 

Filarmónica, mantém-se em funcionamento a Escola de Música da Banda. Esta 

escola de formação dos futuros instrumentistas da Banda de Música conta com 

20  jovens aprendizes. A boa formação que a professora Elisabete Cavalheiro dá 

aos novos instrumentistas é fundamental para a sobrevivência desta entidade, já 

que, devido à interioridade, está sujeita a uma continuada fuga de jovens que 

procuram soluções de emprego noutras zonas do País ou no estrangeiro. A média 

etária da Banda é, em 2009, de 20 anos. 
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2.4.3 - O Maestro 

Manuel Taveira Ferreira nasceu a 10 de Janeiro de 1959 em Vilarandelo. 

Com dez anos de idade, iniciou os seus estudos musicais com o senhor Mário 

Alexandre Teixeira Lopes e o maestro Saul Dias na Banda de Música da sua terra 

natal. Aprendeu a tocar Sax-Trompa, Requinta, Clarinete e mais tarde Trompete. 

Teve como professores Arnaldo Silva Soares, Maria Cândida de Sá e José 

Ribeiro Cardoso. Foi executante da Banda Musical de Vilarandelo durante uma 

década, chegando a solista no instrumento de Clarinete.  

No ano de 1981, concorreu à Banda da Armada onde foi admitido 

como clarinetista. Por razões pessoais, pede demissão da Armada e no 

mesmo ano concorre à Banda Sinfónica da Guarda Nacional Republicana (GNR). 

É com o 1º Tenente Músico Manuel Maria Baltazar, Chefe da Banda da Armada 

na época, que aprende técnicas de harmonia e composição. Com o Major Alves 

Amorim, Chefe da Banda Sinfónica da G.N.R., em 1981, aprende instrumentação, 

técnicas de regência, leitura e análise de partitura. 

Em 1982 concorreu à Polícia de Segurança Pública, mas só em Maio de 

1984 é que frequenta o Curso de Formação de Guardas na Escola de Formação 

de Guardas (EFG) em Torres Novas. Em 1987 aceita o convite para fazer parte 

da Fanfarra do Comando de Polícia de Lisboa como trompetista e mais tarde 

como clarinetista. A convite do Subchefe Principal Joaquim Prata Ferreira, passa 

para adjunto na chefia da fanfarra, em 1996, lugar que ainda hoje ocupa como 

Agente Principal. Em 1989, colaborou na fundação da Banda de Música dos 

Bombeiros Voluntários da Póvoa de Santa Iria, na iniciação e formação musical 

em instrumentos de palhetas, a pedido do seu colega e maestro José Eduardo 

Ribeiro da Silva. Actualmente exerce funções de maestro na Banda Musical da 

Casa do Povo de Vilarandelo. 
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2.4.4 - Constituição da Banda 

O Quadro 15 refere-se à constituição da Banda no ano de 2009. 

 

Fonte: elaboração própria 

Os instrumentos da Banda Musical de Vilarandelo incluem flautas, 

clarinetes, saxofones alto, saxofones tenor, trompetes, fliscornes, trompas, 

trombones, bombardinos, contrabaixos, tubas e percussão. Não incluem flautins, 

oboés, saxofones soprano, saxofones barítono e fagotes. 

 

 

Instrumentos Quantidade 

Flautins 1 

Flautas 3 

Oboés - 

Clarinetes 13 

Saxofones Sopranos - 

Saxofones Altos 4 

Saxofones Tenores 3 

Saxofones Barítonos - 

Fagotes - 

Trompetes 8 

Fliscornes 2 

Trompas 2 

Trombones 3 

Bombardinos 3 

Contrabaixos 2 

Tubas 3 

Percussão 6 

Total 53 
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2.4.5 - O Repertório 

O Quadro 16 refere-se ao repertório utilizado pela Banda Musical da Casa 

do Povo de Vilarandelo no ano de 2009. 

 

Obra Autor 
Momento em que é 

executada 

Amigos Para sempre A. Madureira Arruada 

1989 A. Morais Arruada 

Duarte Raposo A. Moreira Arruada 

De Castelo Novo a Algés F. Martins Arruada 

Saudação a Revelhe Ilídio Costa Arruada 

O Grande Chefe F. Costa Arruada 

Harmonique W. Laseroms Arruada 

O Povo de Deus Padre J. Rodrigues Missa 

Cordeiro de Deus Padre A. Juvendes Missa 

Eu Te Amo Senhor Padre F. Fonseca Missa 

Aleluia M. Carneiro Missa 

Pai Nosso Arr: V. Costa Missa 

O Corpo de Jesus é Alimento Padre Cartageno Missa 

Ide por todo o mundo A. Mendes Missa 

Santo Santo é o Senhor Padre Minhava Missa 

Invocação a Deus F. Costa Procissão 

Sra de Fátima Ilídio Costa Procissão 

S.Lucas Ilídio Costa Procissão 

Casa de S. Paulo I. Costa Procissão 

Nª. Srª. Das Graças H. Vieira Procissão 

Falei com Deus H. Leite Procissão 

Corpo Místico Amílcar Morais Procissão 

Senhora da Nazaré I. Costa Procissão 

Férias no Luso I. Costa Concerto 

Do Bombo ao Flautim Ilídio Costa Concerto 

Serões da Noite A. Silva Concerto 

Concertino A. den Arend Concerto 

Antónius New World Dvorák Concerto 

Num mercado Persa A. Retelbey Concerto 

Retalhos Sinfónicos M. Simões Concerto 

Jesus Christ Superstar L. Webber, arr. W. Hautvost Concerto 

Fiesta di campagna G. Filippa Concerto 

Improviso D. Pestana Concerto 

Incógnita A. Moreira Concerto 

Mocidade J. Mineiro Concerto 

Aida G. Verdi Concerto 

Sinfonia nº 4  - 1º andamento) W. Mozart Concerto 
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Italienische Lustspiel Ouverture T. Huggens Concerto 

Oregon Jacob de Haan Concerto 

Begin the beguine C. Porter Concerto 

A Mozart Festival W. Mozart , arr. C. Johnson Concerto 

Scottish Souvenir T. Huggens Concerto 

Galáxia A. Morais Concerto 

Alma Lusitana A. Alves Concerto 

Xutos Medley Arr.Luís Cardoso Concerto 

The Lion King Elton John, arr. C. Gomes Concerto 

Sinfonia per un addio Arr. Josef Hastreiter Concerto 

Concerto de Amor Jacob de Haan Concerto 

Die Zigeuner Hochzeit Robert Allmend Concerto 

Dancing in a beat Arr: P. Alves Concerto 

The cream of Clapton Eric Clapton, arr. Ron Sebregts Concerto 

The Final Count Down Arr: S. Pleno Concerto 

God Save The Queen Carlos Marques Concerto 

Tributo a Carlos Paião Álvaro Reis Concerto 

Nas margens do Ardena L. Fonseca Concerto 

Português Suave Carlos Marques Concerto 

Sonhos de Portugal A. Madureira Concerto 

Alegria no Arraial I. Costa Concerto 

Há festa na minha aldeia E. Soares Concerto 

Abba Gold Ron Sebregts Concerto 

Melodias de ontem e de hoje Miguel Oliveira Concerto 

Aguarelas populares (nº 6) M. Silva Concerto 

Portugal a cantar (nº 5) M. Silva Concerto 

Pop show nº 4 A. Morais Concerto 

Selecção pop nº 1 E. Rocha Concerto 

Flash dance – What a feeling A. Ramos Concerto 

Lisboa Antiga A. Caineta Concerto 

Saudades de Nova Lisboa E. Soares Concerto 

Taka Takata Al Verlane, Zafiro Concerto 

Romeu e Julieta Arr: F. Paquete Concerto 

Os Filhos da Nação Arr: J. Juvandes Concerto 

Altruismo A. Ribeiro Concerto 

Recordando a mocidade F. Sousa Concerto 

Fonte: Elaboração própria 

O repertório (Quadro 16) é bastante variado, incluindo obras para arruada, 

missa, procissão e concerto. Destacam-se os autores portugueses, A. Madureira, 

A. Alves, A. Mendes, A. Morais, A. Moreira, A. Ribeiro, A. Silva, V. Costa, A. 

Ramos, E. Rocha, E. Soares, F. Paquete, P. Alves, S. Pleno, C. Marques, F. 

Costa, F. Martins, F. Sousa, H. Leite, H. Vieira, I. Costa, J. Mineiro, L. Fonseca, 



92 

 

M. Carneiro, M. Silva, M. Simões, M. Oliveira, Padre F. Fonseca, Padre J. 

Rodrigues, Padre Minhava, Padre A. Juvendes, Padre Cartageno, A. Caineta, 

Duarte Pestana, E. Soares, Luís Cardoso e C. Gomes. Dos compositores 

estrangeiros, temos obras compostas por A. den Arend, A. Retelbey, Al Verlane, 

Zafiro, J. Juvandes, Josef Hastreiter, C. Johnson, C. Porter, Dvorák, Elton John, 

Eric Clapton, Ron Sebregts, G. Filippa, G. Verdi, J. de Haan, L. Webber, T. 

Huggens, W. Joseph, Ron Sebregts, Laseroms e W. Mozart. 
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2.4.6 - Serviços em 2009 

O Quadro 17 refere-se aos serviços a efectuar no ano de 2009. 

 

Dia Mês Local Horário 

05 Abril Feira do Folar – Valpaços Tarde 

10 Maio Vilarandelo Sem Indicação 

17 Maio Sussães - Mirandela Sem Indicação 

24 Maio Deimãos - Valpaços 08h às 19,30h 

31 Maio 
Sº Martinho – Macedo de 

Cavaleiros 
05,45h às 19h 

11 Junho Vilarandelo 15h às 17h 

14 Junho Vassal – Valpaços 15h às 17h 

25 Julho Boticas 20h às 24h 

02 Agosto Orjais – Valpaços 07h às 20h 

09 Agosto Casa de Monforte 08h às 20h 

14 Agosto Vassal – Valpaços 20h às 22h 

15 Agosto Celeirós – Valpaços 07,15h às 13,30h 

15 Agosto Vassal – Valpaços 15h às 20h 

16 Agosto Sussães (Mirandela) 07h às 20h 

23 Agosto Abreiro (Mirandela) 13,15h às 20h 

28 Agosto Vilarandelo 20,30h às 24h 

29 Agosto Vilarandelo 08h às 12,30h 

30 Agosto Vilarandelo 16h às 19h 

05 Setembro Valpaços 08h às 24h 

20 Setembro Gralhós – Bragança 06h às 23h 

01 Novembro Vilarandelo 10,30h – 12h 

15 Novembro S.Martinho 05,45h – 20h 

19 Dezembro Vilarandelo 14,30 – 16h 

Fonte: elaboração própria 

Verificamos que a totalidade dos serviços realizados pela Banda Musical 

de Vilarandelo é no Alto Trás-os-Montes.  



94 

 

2.4.7 - Fotos da Banda 
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III - METODOLOGIA 

DA INVESTIGAÇÃO 
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1 - Pressupostos Metodológicos 

 

O quadro conceptual oferecido pelas tradições de investigação, no quadro 

das Ciências da Educação, Sociais e Humanas, “permite a problematização da 

investigação educativa numa multiplicidade de paradigmas, alinhados de acordo 

com as perspectivas quantitativa e qualitativa em função do objecto e metodologia 

de investigação e da relação teoria/prática” (Pacheco, 1995b). Emerge, assim, o 

debate entre a abordagem quantitativa e qualitativa na metodologia da 

investigação. Normalmente, as linhas de investigação seguem os paradigmas de 

investigação em educação, aproximando-se, por isso das abordagens quantitativa 

e qualitativa. 

Os investigadores qualitativos certificam que a realidade é uma construção 

pessoal e o trabalho científico envolve ideias, conceitos, teorias para interpretar o 

mundo. Daí que este tipo de investigação exija subjectividade, argumentação e a 

auto reflexividade, procedimento que se distingue nas metodologias quantitativas, 

as quais se fundamentam na redução das situações aos seus elementos 

constitutivos e à objectivação dos instrumentos e técnicas de recolhas de dados. 

(Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordagem Qualitativa  

Abordagem Quantitativa  

Realidade vivida pelos sujeitos em 

observação. 

Apresenta frequentemente 

instrumentos com questões claras e 

matematicamente verificáveis. 

Realiza um tratamento compreensivo e 

interpretativo dos materiais. 

Utiliza uma estratégia de análise 

baseada em instrumentos estatísticos 

e informáticos. 

Figura 11 – Abordagem Qualitativa/Qualitativa 
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Enquanto o primeiro procedimento, interpretativo, “conduz à possibilidade 

de aceder aos significados atribuídos pelos actores, generalização analítica, o 

segundo, quantitativo, conduz-nos a uma identificação estável e probabilística do 

conhecimento, generalização estatística” (Silva, 2000). 

Na investigação são usadas, regra geral, a perspectiva quantitativa e 

qualitativa, pois, no dizer de Erickson, “não existe uma exclusão mútua dos dois 

paradigmas mas uma confluência” (Erickson, 1986). Alguns autores admitem 

ainda uma terceira, a perspectiva orientada para a prática educativa que incluiria 

a investigação acção e os estudos avaliativos. Esta ideia não é partilhada por 

todos, pois há vários autores que consideram que esta se trata apenas de mais 

uma das modalidades da perspectiva quantitativa do que uma metodologia em si. 

A perspectiva quantitativa constituiu a perspectiva dominante na 

investigação educativa até há algum tempo atrás. Inspirada no paradigma 

positivista/ quantitativo, o “enfoque preponderante foi o da eficiência/eficácia do 

processo ensino/aprendizagem, razão pela qual tenha ficado também conhecida 

como o paradigma do processo-produto” (Coutinho, 2003). 

Na perspectiva qualitativa de investigação educativa, “o objecto de estudo 

não é constituído pelo comportamento mas pelas intenções e situações. Mais do 

que a procura de relações entre um processo e um produto, pretende-se o estudo 

dos significados e a sua influência na interacção didáctica” (Pacheco, 1995b). 

Segundo Bogdan & Biklen, “para o investigador qualitativo divorciar o acto, a 

palavra, ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado” (Bogdan & 

Biklen, 1994). Os métodos qualitativos desenvolvem uma análise compreensiva 

do seu objecto, sem tentativas para inspeccionar, manusear ou inter-relacionar 

artificialmente os factos e, através dos métodos quantitativos, podemos conduzir e 

forjar as variáveis do estudo, de forma a testar pressupostas relações. Desta 

forma, a investigação qualitativa, compreensiva ou interpretativa, introduz uma 

nova visão sobre o verdadeiro contexto da investigação. 

 No entanto, e embora existam características díspares, vários 

investigadores têm utilizado os dois métodos referidos anteriormente, com o 

objectivo de aperfeiçoar e complementar a investigação.  
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No nosso caso, utilizamos o uso de técnicas que se situam na vertente 

qualitativa e quantitativa, na busca de interpretações quer de maestros, quer de 

executantes oriundos das diferentes Bandas Filarmónicas do Concelho de 

Valpaços, com a finalidade de compreendermos as metodologias de ensino 

utilizadas nestes agrupamentos, bem como o repertório executado. Optámos, 

desta forma, por uma perspectiva qualitativa da investigação, baseada nos 

processos descritivos e compreensivos, pretendendo-se dar voz aos maestros e 

executantes sobre a realidade das Bandas Filarmónicas no sentido referido 

anteriormente. Por outro lado, quantificamos e agrupamos o repertório 

considerado favorito pelo conjunto dos dezasseis maestros portugueses 

escolhidos aleatoriamente, estando na base de uma perspectiva quantitativa da 

investigação. 

 

2 - Amostra  

A amostra é constituída por dois grupos: o grupo dos dezasseis maestros 

portugueses, que se mostraram disponíveis em colaborar no presente estudo 

(Quadro 18) e um segundo grupo de maestros de três Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços: Banda Musical de Carrazedo de Montenegro, Banda 

Municipal de Valpaços e Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo (Quadro 

19). Inicialmente estava previsto incluir o maestro da outra Banda do concelho de 

Valpaços, Banda Musical de Sonim. Porém, durante a realização do presente 

estudo, a Banda em questão não possuía maestro, não nos sendo possível 

alargar esta amostra.  

No primeiro grupo, o conjunto dos dezasseis maestros (CM) reponderam 

aos inquéritos enviados por correio electrónico e, através das suas respostas, 

chegou-se a um padrão de repertório considerado favorito pelos mesmos. 

No segundo grupo, O maestro 1 (M1) é maestro da Banda Musical de 

Carrazedo de Montenegro; o maestro 2 (M2) é maestro da Banda Municipal de 

Valpaços e o maestro 3 (M3) é maestro da Banda Musical da Casa do Povo de 

Vilarandelo. 
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Quadro 18 – Designação dos respondentes (16 Maestros portugueses). 

 

Respondentes 

CM – conjunto dos dezasseis maestros 

portugueses 

 

 

Quadro 19 - Caracterização dos respondentes (Maestros de três Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços). 

 

Os Maestros destas Bandas Filarmónicas têm idades compreendidas entre 

os trinta e seis e cinquenta anos, todos do sexo masculino. Dois maestros 

possuem licenciatura e são professores e outro é Agente da Polícia de Segurança 

Pública (PSP) e possui o 12º ano. 

Estes maestros têm em comum o facto de terem nacionalidade portuguesa, 

no entanto residem em áreas diferentes e curiosamente distantes: Póvoa de 

Varzim, Mirandela e Vila Franca de Xira. 

 

 

 

Nome Nacionalidade Residência Idade Sexo Habilitações  Profissão 

 

Banda  

M1 

 

Portuguesa  Póvoa de 

Varzim 

36 M Licenciatura Professor Carrazedo 

de 

Montenegro 

M 2 

 

Portuguesa Mirandela 

 

41 M Licenciatura Professor Valpaços 

M 3 

 

Portuguesa Vila 

Franca de 

Xira 

50 M 12º Ano Agente 

da PSP 

Vilarandelo 



100 

 

3 - Modelo de Recolha de Dados 

Neste estudo, optámos, por um lado, por uma investigação de carácter 

qualitativo por julgarmos ser mais oportuno e adequado para o desenvolvimento 

do trabalho. A metodologia adoptada baseia-se no método indutivo, pois o 

investigador procura a intenção, o propósito de uma acção, estudando-a na sua 

própria posição significativa. O interesse centra-se, essencialmente, no conteúdo 

do que propriamente no procedimento, razão pela qual a metodologia é 

determinada pela problemática em estudo.  

“A generalização é substituída pela particularização, a relação causal e linear pela 

relação contextual e complexa, os resultados inquestionáveis pelos resultados 

questionáveis, a observação sistemática pela observação experiencial ou 

participante” (Pacheco, 1995b).  

 A perspectiva qualitativa surge na sequência das críticas ao positivismo, 

feita por muitos autores que atacam o mecanicismo e a visão reducionista da 

visão positivista do mundo que acreditam menosprezar a dignidade humana. 

Cada homem é autónomo, um só, logo, a ciência é necessariamente subjectiva.  

Concordamos com a ideia de Wiersma quando afirma que a investigação 

qualitativa “descreve os fenómenos por palavras em vez de números ou medidas” 

(Wiersma, 1995). 

A nível metodológico, a investigação de cariz qualitativo baseia-se no 

método indutivo pois o “investigador pretende desvendar a intenção, o propósito 

da acção, estudando-o na sua própria posição significativa, isto é, o significado 

tem um valor enquanto inserido nesse contexto” (Pacheco, 1995b).  

 O modelo de recolha de dados inclui duas fases distintas. Na 1ª fase é feita 

a recolha das representações dos maestros portugueses (CM) e na 2ª fase a 

recolha das representações dos maestros de três Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços. 

Por outro lado escolhemos a metodologia quantitativa, principalmente 

quando há uma pretensão de uma análise estatística na forma como 

quantificamos as obras escolhidas pelo conjunto dos dezasseis maestros 

portugueses escolhidos aleatoriamente. 
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4 - Técnica de Recolha de Dados 

Para a realização desta investigação foi utilizado o inquérito por entrevista. 

Desta forma, optou-se por levantar uma série de questões não só a partir da 

bibliografia consultada, bem como, do conhecimento que temos sobre esta 

realidade.  

Enquanto maestro de uma Banda Filarmónica situada na região do Alto 

Trás-os-montes, deparo-me com as dificuldades vividas por alguns responsáveis 

destes agrupamentos, nomeadamente no que toca às metodologias de 

ensino/aprendizagem dentro da Banda e às dificuldades inerentes à introdução de 

novo repertório. As vivências e realidades que tive noutras Bandas Filarmónicas, 

mais propriamente na região norte/litoral podem-se transformar em momentos de 

acréscimo para o presente estudo e para os seus leitores. 

Relativamente aos inquéritos utilizados, estes visaram obter respostas 

expressas pelos participantes no estudo. No nosso caso, foi implementado com o 

recurso a entrevistas. Estas constituem uma das técnicas mais utilizadas na 

metodologia qualitativa. “A entrevista é, talvez, o mais antigo e certamente um dos 

mais respeitados instrumentos ao serviço do investigador” (Villar Angulo, 1987). 

Este autor acrescenta ainda que a mesma “facilita a descoberta do significado, 

permitindo-nos compreender as suas concepções da realidade, o sentido e o 

significado que dão às suas acções” (Idem, Ibidem). 

Walker define as entrevistas como “ mecanismos de recolha de dados que 

pretendam obter respostas a perguntas que foram cuidadosamente normalizadas 

e que supõem a mínima intervenção possível: trata-se de ir peneirando a 

superfície da consciência do sujeito em busca de um conjunto de afirmações, 

opiniões e atitudes” (Walker, 1989).  

As entrevistas são levadas a cabo por uma pessoa, que, no nosso caso, foi 

o próprio investigador e processou-se face a face. A entrevista foi o recurso por 

nós seleccionado para tentar obter informação sobre o nosso tema de 

investigação, pois o contacto entre entrevistador e entrevistado possibilita que o 

primeiro possa adaptar as questões e/ou pedir informação adicional sempre que 

seja conveniente e oportuno, daí que a principal característica apontada às 
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entrevistas seja a da flexibilidade. Na nossa entrevista optámos por envolver 

apenas um entrevistado de cada vez e não em grupo. 

Denzim fala-nos de três formas quanto ao formato de uma entrevista: 

“entrevista estandardizada pré-sequencializada; entrevista estandardizada não 

pré-sequencializada; entrevista não estandardizada não pré-sequencializada” 

(Denzim, 1978). O nosso formato adoptado corresponde a entrevistas de estilo 

estandardizado pré-sequencializado, pois colocámos as questões a todos os 

entrevistados na mesma ordem, de forma a permitir a comparação dos dados de 

todos os entrevistados.  

 O principal intuito das entrevistas é a caracterização da realidade que 

procuramos estudar. Para tal, formularam-se variados objectivos que tentámos 

concretizar, nomeadamente, recolher dados sobre a caracterização das Bandas 

Filarmónicas, bem como encontrar alguns testemunhos que nos relatassem as 

suas vivências.  

Relativamente ao desenvolvimento das entrevistas, tivemos em conta, e 

segundo Pacheco, alguns aspectos referidos aos elementos de situação, 

dinâmica de conversação e registo dos dados. Relativamente ao primeiro, 

“forneceu-se aos entrevistados um conjunto de informações preliminares, 

explicando o quê, para quê, como e objectivos da investigação em que começam 

a colaborar” (Pacheco, 1995b).  

Segue abaixo o questionário aplicado aos maestros de três Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços.  
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4.1 - Questionário 
 

 
 
 
 
 
 

O presente questionário insere-se num projecto de investigação de uma 

Tese de Mestrado em Música, especialidade em Direcção de Orquestra de 

Sopros da Universidade de Aveiro e pretende recolher informações e opiniões 

sobre a metodologia de ensino/aprendizagem utilizada nas Bandas Filarmónicas 

do concelho de Valpaços, bem como o repertório executado pelas mesmas. As 

suas opiniões são muito importantes, sendo fundamental que responda com a 

máxima sinceridade e reflexão pessoal.  

 

 

 

Obrigado pela colaboração. 

Maurício Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



104 

 

 Dados Pessoais 
 
Sexo 

• Masculino □  

• Feminino □ 

 
 
Idade –  
 
 
Profissão – 
 
 
 
Escolaridade/ Habilitações 
 
 
Ensino genérico 

• 1º Ciclo (instrução primária) □ 

• 2º Ciclo □ 

• 3º Ciclo □ 

• Ensino secundário □ 

 
 
Ensino vocacional 
 
• Conservatório –  
 
• Escola profissional ____ º Ano 
 
Ensino Superior 
 
 
Qual a sua Nacionalidade? 
 
_______________________________________________________ 
 
 
Local de residência? 
 
_______________________________________________________ 
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Questões 

 

1 - Indique o nome da Banda Filarmónica que dirige. 
 
________________________________________________________ 
 
 
2 - Há quanto tempo dirige a Banda? 
 
________________________________________________________ 
 
3 - Registe a periodicidade dos ensaios. 
 
________________________________________________________ 

4 - Quando um aprendiz chega pela primeira vez à Banda, que metodologia de 

ensino/aprendizagem utiliza? 

_____________________________________________________________________ 

5 - Que material utiliza para a aprendizagem teórica? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

6 - Quantas horas semanais têm de teoria e de instrumento? 

__________________________________________________________ 

7 - As aulas são ministradas em grupo ou individuais? 

__________________________________________________________ 

8 - Por quem são ministradas essas aulas? 

__________________________________________________________ 

9 - Existem na Banda professores com qualificação de nível complementar ou 

superior para ministrar essas aulas? Qual (is) o (s) curso (s) que possui (em)? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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10 - Quando é fornecido o instrumento ao aprendiz? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

11 - Como é feita a escolha do instrumento? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

12 - Quais os instrumentos musicais mais frequentemente escolhidos pelos 

aprendizes do sexo feminino e masculino? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

13 - Em que momento é que os aprendizes passam a frequentar os ensaios 

gerais da Banda? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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14 - Registe o repertório actual da Banda. 

 

Título da Obra 

 

Há quanto 

tempo é 

executada 

Autor(es) 

Momento em que é executada 

(Assinale com uma cruz) Género 

Arruada Procissão Concerto Arraial 

EX: La Gazza La 

Ladra 

5 Anos G. Rossini   X X Abertura 
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15 - Indique a composição da Banda 

Instrumento Quantidade 

Flautim   

Flauta  

Oboé  

Corne Inglês  

Fagote  

Clarinete Mib  

Clarinete Sib  

Clarinete Baixo  

Sax Soprano  

Sax Alto  

Sax Tenor  

Sax Barítono  

Trompete  

Fliscorne  

Trompa  

Trombone  

Bombardino  

Tuba   

Contrabaixo Mib  

Percussão  

Outros Quantidade 
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16 - Registe os serviços efectuados no ano de 2009.  

 

Dia Mês Local Horário 
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17 - Indique os instrumentistas que frequentam ou frequentaram o ensino 

vocacional da música, bem como o nome da instituição e o ano/grau. 

Instrumento que executa Designação da instituição Ano/Grau 
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18 - Refira o repertório executado pela banda até ao ano de 1999. (Colocar 

apenas 4 marchas de rua, 4 de procissão, 4 de concerto, 4 aberturas, 4 fantasias, 

4 obras ligeiras, 4 rapsódias e 4 correspondentes a outros géneros – ex. hinos, 

concertos, etc.).   

Obra Género Compositor 
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19 - Indique as obras/compositores mais executadas pela Banda nos últimos dez 

anos e na actualidade. 

 

Últimos dez 
anos 

Nome da obra Compositor Na 
actualidade 

Nome da 
obra 

Compositor 

Marcha de 
procissão 

  Marcha de 
procissão 

  

Marcha de 
Rua 

  Marcha de 
Rua 

  

Marcha de 
Concerto 

  Marcha de 
Concerto 

  

Abertura   Abertura   

Obra ligeira   Obra ligeira   

Fantasia   Fantasia   

Rapsódia   Rapsódia   

Outro 
Género  

  Outro 
Género  

  

 

20 - Indique seis Obras de Concerto (uma de cada género – Marcha de Concerto, 

Abertura, Fantasia, Obra Ligeira, Rapsódia, outros géneros) introduzidas nos 

últimos dois anos no repertório da Banda e seus respectivos compositores. 

 

Obra Compositor 
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21 - Indique quatro Marchas de Rua e quatro de Procissão introduzidas nos 

últimos dois anos no repertório da Banda e seus respectivos compositores. 

 

Marcha de Rua Compositor Marcha de Procissão Compositor 

    

    

    

    

 

 

22 - Indique as obras e respectivos compositores que, na sua opinião, são 

melhores executadas pela Banda. 

 

Género Nome da Obra Compositor 

Marcha de Concerto   

Abertura   

Fantasia   

Obra Ligeira   

Rapsódia   

Outro -    
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23 - Indique as obras de concerto e os respectivos compositores que, na sua 

opinião, têm maior impacto no público em festas e romarias. (Podem ser obras 

não executadas pela banda). 

 

Género Nome da Obra Compositor 

Marcha de Concerto   

Abertura   

Fantasia   

Obra Ligeira   

Rapsódia   

Outro   

 

 

24 - Indique qual o seu compositor preferido para Banda Filarmónica. 

 

Género 
Compositor Português Preferido 

(caso se aplique) 

Compositor Estrangeiro 

Preferido (caso se aplique) 

Marcha de Rua   

Marcha de 

Procissão 
  

Marcha de Concerto   

Abertura   

Fantasia   

Obra Ligeira   

Rapsódia   

Outro. Qual?    
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25 - Existem verbas para comprar obras novas?  

__________________________________________________ 

 

Se sim, qual a verba anual?  

__________________________________________________ 

 

26 - Em média, quantas obras são colocadas no repertório da Banda por ano?  

__________________________________________________ 

 

27 - Quanto tempo despende semanalmente para preparar as obras? 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

28 - De que forma os seus executantes reagem ao repertório executado pela 

Banda? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

                                                                                    Maurício Costa 

                                                                              Fim 
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5 - Técnica de Análise de Dados 

Relativamente ao primeiro grupo de análise, o conjunto das respostas 

dadas pelos dezasseis maestros foram agrupadas segundo os diferentes géneros 

musicais, com o objectivo de verificar as obras mais preferidas pelos mesmos.  

Relativamente ao segundo grupo, os dados fornecidos pelos três maestros 

do concelho de Valpaços foram objecto de análise de conteúdo, “uma técnica de 

investigação para descrever objectiva, sistemática e quantitativamente um 

conteúdo manifesto de comunicação” (Lefèbvre, Bernard, 1990). A análise do 

conteúdo baseou-se num processo de categorização, “processo pelo qual os 

dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades que 

permitem uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo” 

(Bardin, 1988).  

Segundo Mucchielli, a análise de conteúdo consiste num procedimento 

metodológico que se encontra entre o “domínio da linguística, isto é, o estudo da 

linguagem sem referência a alguém que fala ou escreve e o domínio da 

hermenêutica, da interpretação e descoberta dos sentidos esotéricos escondidos” 

(Mucchielli, 1979). 
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As categorias estão apresentadas de forma sintética sob a forma de 

apenas uma designação (Quadro 20 – Categorias – entrevistas a Maestros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Categorias 

1 Ensaios gerais 

2 Ensino  

3 Escolha do instrumento 

4 Entrada dos aprendizes na Banda 

5 Formação dos músicos que pertencem à Banda 

6 Repertório mais executado até 1999 

7 Repertório mais executado na última década 

8 Repertório na actualidade 

9 Obras introduzidas nos últimos dois anos 

10 Obras melhor executadas pela Banda 

11 Obras com maior impacto no público 

12 Compositores preferidos 

13 Verbas para adquirir obras 

14 Preparação de obras novas 

15 Reacção dos músicos ao repertório 
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IV - APRESENTAÇÃO 

E DISCUSSÃO DOS 

DADOS 
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1 - Representação do Conjunto dos Dezasseis Maestros (CM) Relativamente 

às Obras que Consideram Favoritas. 

O quadro 21 mostra-nos as obras consideradas favoritas pelo CM. Os 

inquéritos foram realizados por correio electrónico e contemplam os diferentes 

géneros executados por Bandas Filarmónicas: Marcha de Procissão, Marcha de 

Rua, Marcha de Concerto, Abertura ou Transcrição, Fantasia, Obra Ligeira e 

Rapsódia. 

Quadro 21 

Marcha de 

Procissão 

 

“Ave Maria” -

Madureira 

“Soledad Coronada” –

J.Molina 

“S. Sebastião”-

A.Morais 
“Corpo Místico”-A.Morais 

“Invocação a Deus” 

 –F.Costa 

4 1 1 4 1 

“Transfiguração”- 

A.Morais 

“Santa Cecília”- 

V.Sequeira 

“N.Sr. do Ó” – 

Rocha Martins 

“N. Sra Saúde” – J. 

Gomes Figueiredo 

“Sra do Bom 

Despacho” – 

H.S.Leite 

5 2 2 1 1 

“Rainha da Paz” – 

Joaquim Cabral 

“Amor de Mãe” – A. 

Reis 

“N.Sra. do 

Monte” – V. 

Sequeira 

“N.Sra. de Fátima” – I. 

Costa  

“S. Romão” – H. S. 

Leite 

1 1 2 1 1 

“S. Bento” – V. 

Sequeira 

“N. Sra. Boa Viagem” 

– Rocha Martins 

“Casa de S. 

Paulo” – I. 

Costa 

“Inspiração Divina” – J. 

Lima 
 

1 1 1 2  

Marcha de 

Rua 

“Manuel Joaquim 

de Almeida” - C. 

Marques 

“Certesiano Festivo” – 

C.Marques 

“Filarmonia” – 

A. Alves 

“Presidente António 

Conde” C.Marques 

“Infantes do 6” – A. 

Morais 

5 1 4 1 1 

“Homenagem a 

Domingos de 

Matos” - Fonseca 

“Homenagem à vila de 

Silvade” – I. Costa 

“Homenagem a 

S. Tiago 

Silvade” – V. 

Sequeira 

“Artave” – A. Fonseca 
“Beira-Mar” – A. 

Alves 

1 1 1 1 1 

“Manuel Vaz” – A. 

Fonseca 

“Amigos para Sempre” 

– A. Madureira 

“José Macedo” 

– I. Costa 

“Cidade Invicta” – 

A.Morais 

“Dom-fafe” – 

Maurício Costa 

2 1 1 1 1 

“Daniel” – F. Silva 
“Paulo” – Joaquim 

Cabral 

“Fonte do Bejo” 

– A. Reis 
“O Guicho”- A. Ávila 

“Presidente António 

Fernandes” – V. 

Sequeira 

1 1 1 1 1 
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Marcha de 

Rua 

“Chega-lhe Zé” 

– F. Silva 

“Prof. Oliveira 

Marques” – V. 

Sequeira 

“Bandas 

Filarmónicas.co

m” – V. 

Sequeira 

“Augusto Gonçalves” – A. 

Morais 

“Aquilino Tuba” – 

Rocha Martins 

1 1 2 1 1 

“Vinho do 

Porto” – I. 

Costa 

“Casa da Música 

D´Ántas” – V. 

Sequeira 

“Gueifães em 

Marcha”- C. 

Marques 

  

1 1 1   

Marcha 

Concerto 

“Olé Junqueira” 

– C.Marques 

“Consuela Ciscar” –F. 

Ferran 

“La Fiesta” – L. 

Cardoso 

“Musica e Poble” – F. 

Ferran 

“Palla Blanco” – A. 

Alves 

4 1 3 1 1 

“Vila Franca” – 

J. Salgueiro 

“Armando Melo” – V. 

Sequeira 

“O Engenheiro”- 

I. Costa 

“Ares de Espanha” – I. 

Costa 

“Pela Lei e pela 

Grei” – Raúl 

Cardoso 

3 1 1 5 1 

“Jardim da 

Graça “ – A. 

Reis 

“Encantos Sabrosis” – 

A. Fonseca 

“Cadetes do 

Diabo” – Silva 

Marques 

“1989” – A. Morais 
“Rosas de S. Fiel” – 

Joaquim Cabral 

1 1 1 1 1 

“Suite 

Irlandesa” – 

Lino Guerreiro 

“Caminho de 

Santiago” – A. Alves 

“Flores 

Maiatas” – I. 

Costa 

“No Jardim” - Chicória 

“Bodas de 

Diamante” – A. 

Morais 

1 1 1 1 1 

“Hispânico” – 

Nuno Osório 

“Zé Maria” - A. 

Madureira  

“Manuel 

Sequeira” - V. 

Sequeira 

  

3 1 1   

Abertura ou 

Transcrição 

“Carmen” - 

Bizet 

“Guilherme Tell” – 

Rossini 

Alcazar 

Llano 

“Rienzi” - Wagner 
“La Gazza Ladra”- 

Rossini 

2 2 1 1 1 

“Lenda do 

Beijo” – 

Soutullo y vert  

“Ross Roy” – J. Haan 

“Marcha 

Eslava”- 

Tchaikovsky 

“O Barbeiro de Sevilha” -

Rossini  

“Poeta e Aldeão” - 

Suppé 

1 4 1 2 1 

“Contos da Lua 

Nova” – A. 

Alves 

“Abertura para o Gil” – 

J. Salgueiro 

“Hight Society” 

– Manfred 

Schneider  

“Persis” – James Hosay “Tancredi” - Rossini 

2 1 1 1 1 

“Da Torre 

Negra” – Silva 

Marques 

“Cerimonial Stereo” – 

J. Salgueiro 

“Natum 1834” – 

C. Marques 
“Arquipélago” – A. Ávila 

“Tiara do Sol” – A. 

Madureira 

1 1 1 1 1 

“Maestro 

Costa”- I. Costa 
“1812” - Tchaikovsky    

1 2    
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Fantasia 

“Cassiopeia” –

C. Marques 

“12 Minutos na Lua” . 

António Cardoso 

“Caminho Real” 

– A. Reed 
“Oregon” – J. Haan 

“Momentos 

Menores” – I. Costa 

3 1 1 1 1 

“Águeda 

Florida” – A. 

Morais 

“Acapulco” - Bertaccini 
“O sonho do 

rei” - A. Alves 

“Uvas do Douro” – D. 

Pestana  

“Pacific Dreams” – 

J. Haan  

2 1 1 1 1 

“Laurentina” – 

A. Morais 

“Arco íris” –Duarte 

Pestana 

“Gaudium” – L. 

Cardoso 

“Caminho para a Índia” – 

S. Pascoal 

“A tempo e horas” – 

A. Madureira 

1 4 1 1 1 

“Ecos de 

Espanha” – I. 

Costa 

“Paisagem Ribatejana” 

– Duarte Pestana 

“Serranesca” – 

Silva Marques 
  

1 1 1   

Obra Ligeira 

“Xutos Medley” 

– L. Cardoso 

“Deep purple medley” 

– Nahoiro Iway 

“Santana” 

G. Gazzani 

“Innuendo”- J. Salgueiro “Galáxia” – A.Morais 

5 2 2 1 1 

“Telestar” - 

A.Morais  

“God save the Queen” 

– C.Marques 

“Tributo a 

Carlos Paião” – 

A. Reis 

 

“Selecção Beatles” – Raul 

Cardoso 

“Abba Gold” – Ron 

Segbrets 

1 2 1 1 4 

“Cream of 

Clapton” – Eric 

Clapton 

“Jazz Flavour” – A. 

Alves 

Storie di Tutto i 

Giorni – A. 

Waignei 

Pop Show 3 

A. Morais 

“Bands around the 

World” – Paul Yoder 

e Harold Waters 

1 1 1 1 1 

Pop Show nº 4 

A. Morais 

    

1     

Rapsódia 

“Cantares de 

Romaria” – A. 

Madureira 

“Canções de Outrora” 

– L. Cardoso 

“Canções da 

Tradição” - L. 

Cardoso 

“Bailar em Nespereira” – 

V. Sequeira 

“Recordações do 

Passado” – A. 

Madureira 

1 2 4 1 6 

“Cantigas do 

Povo” – Manuel 

Ribeiro da Silva 

“Já Cá Cantas” – A. 

Madureira 

“Uma Noite em 

Lisboa” – A. 

Reis 

“Português Cantado” – C. 

Marques 

“Rapsódia 

Portuguesa” – 

Manuel Figueiredo  

2 1 2 2 1 

“Tudo São 

Cantigas” – H. 

S. Leite 

“Português Suave” – 

C. Marques 

“Cantares das 

Regiões” – I. 

Costa 

“Retalhos do Minho” – V. 

Sequeira 

“Sonhos de 

Portugal” – A. 

Madureira 

1 3 1 1 1 
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Marchas de Procissão

5

4

4

“Transfiguração”- A.Morais

“Ave Maria” -Madureira

“Corpo Místico”-A.Morais

Nº de maestros que consideram favoritas

 Os gráficos seguintes mostram-nos a quantidade de obras, nos 

diferentes géneros, que são favoritas pelo CM. 

  

Gráfico 2 - Marchas de Procissão. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verificamos que a Marcha de Procissão favorita intitula-se 

„Transfiguração‟ e foi composta pelo compositor português Amílcar Morais. Esta 

marcha foi escolhida por cinco maestros. Seguidamente, escolhidas por quatro, 

foram as Marchas „Ave-maria‟ e „Corpo Místico‟ compostas pelos compositores 

portugueses Alberto Madureira e Amílcar Morais respectivamente.  

 Todas estas marchas são executadas pela Banda Musical de Carrazedo 

de Montenegro. A Banda Municipal de Valpaços executa as marchas 

„Transfiguração‟ e „Corpo Místico‟ e a Banda Musical da Casa do Povo de 

Vilarandelo apenas executa a marcha de procissão „Corpo Místico‟.  
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Marchas de Rua

5

4

2

2

“Manuel Joaquim

de Almeida” -C.

Marques

“Filarmonia” – A.

Alves

“Manuel Vaz” – A.

Fonseca

“Bandas

Filarmónicas.com”

– V. Sequeira

Nº de maestros que consideram favoritas

Gráfico 3 - Marchas de Rua. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Marcha de Rua favorita intitula-se „Manuel Joaquim de Almeida‟19 e foi 

composta pelo compositor português Carlos Marques. Esta obra foi escolhida por 

cinco do CM. Seguidamente, a Marcha „Filarmonia‟ de Afonso Alves foi escolhida 

por quatro maestros. Por último, com duas escolhas cada, seguem as marchas 

„Bandas Filarmónicas.com‟ e „Manuel Vaz‟ compostas pelos compositores 

portugueses Valdemar Sequeira e Alexandre Fonseca respectivamente.  

 A Marcha „Manuel Joaquim de Almeida‟ e „Filarmonia‟ são executadas 

pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e Valpaços. A Marcha „Manuel Vaz‟ é 

apenas executada pela Banda de Carrazedo de Montenegro e „Bandas 

Filarmónicas.com‟ não é executada por nenhuma destas Bandas Filarmónicas do 

concelho de Valpaços. Curiosamente, a Banda de Vilarandelo não executa 

nenhuma das Marchas escolhidas. 

 

 

                                                           
19

 Esta marcha de rua foi composta pelo compositor Carlos Marques em forma de homenagem a 

um dos seus primeiros maestros, Manuel Joaquim de Almeida. 
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Gráfico 4 - Marchas de Concerto. 

 

 A Marcha de Concerto considerada favorita por cinco maestros intitula-se 

„Ares de Espanha‟ do compositor português Ilídio Costa. Por quatro maestros foi 

preferida a Marcha de Carlos Marques „Olé Junqueira‟. Finalmente, com três 

escolhas cada, seguem-se as Marchas „La Fiesta‟, „Vila Franca‟ e „Hispânico‟ dos 

compositores portugueses Luís Cardoso, Jorge Salgueiro e Nuno Osório 

respectivamente.  

 Apenas a Banda Municipal de Valpaços executa a Marcha de Concerto 

mais escolhida – „Ares de Espanha‟. A Banda de Vilarandelo não executa 

nenhuma destas cinco Marchas e a Banda de Carrazedo de Montenegro executa 

as Marchas „Hispânico‟ e „Olé Junqueira‟. 
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Gráfico 5 – Aberturas. 

Aberturas

4

2

2

2

2

2

“Ross Roy” – J. Haan

“1812” - Tchaikovsky

“Contos da Lua Nova” – A. Alves

“Barbeiro de Sevilha” -Rossini 

“Guilherme Tell” - Rossini

“Carmen” - Bizet

Nº de maestros que consideram favoritas

 

 

 A abertura/transcrição preferida, escolhida por quatro maestros, intitula-

se „Ross Roy‟ do compositor Holandês Jacob de Haan. Seguem com duas 

preferências „1812 – Tomada de Moscovo‟ de Tchaikovsky, „Contos da Lua Nova‟ 

do português Afonso Alves, „O Barbeiro de Sevilha‟ de Rossini e „Carmen‟ de 

Bizet.  

 Apenas a Banda de Carrazedo de Montenegro executa a 

abertura/transcrição mais escolhida, „Ross Roy‟, executando ainda „1812 – 

Tomada de Moscovo‟. A Banda de Valpaços executa três destas cinco 

aberturas/transcrições: „O Barbeiro de Sevilha‟, „Guilherme Tell‟ e „Carmen‟. A 

Banda de Vilarandelo não executa nenhuma destas obras. 
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Fantasias

4

3

2

“Arco – Iris” –

Duarte Pestana

“Cassiopeia” –C.

Marques

“Águeda Florida” –

A. Morais

Nº de maestros que consideram favoritas

Gráfico 6 - Fantasias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A Fantasia favorita, com quatro escolhas, intitula-se „Arco-Íris‟ de Duarte 

Pestana. Com três escolhas segue-se „Cassiopeia‟ de Carlos Marques e com 

duas „Águeda Florida‟ de Amílcar Morais.  

 Nenhuma destas Bandas Filarmónicas do concelho de Valpaços executa 

as obras „Arco-Íris‟ e „Águeda Florida‟. A Fantasia „Cassiopeia‟ é apenas 

executada pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e de Valpaços. 
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Obras Ligeiras

5

4

2

2

2

“Xutos Medley” – L. Cardoso

“Abba Gold” – Ron Sebregts

“God save the Queen” – C.Marques

“Santana” - Santana

“Deep purple medley” – Nahoiro Iway

Nº de Maestros que consideram favoritas

Gráfico 7 - Obras Ligeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A obra ligeira mais escolhida é um arranjo de uma selecção de músicas 

do grupo português „Xutos e Pontapés‟. Este arranjo foi composto por Luís 

Cardoso e obteve cinco escolhas dos maestros pertencentes à amostra. Segue-

se uma selecção de músicas dos Abba intitulada „Abba Gold‟ de Ron Sebregts 

com quatro escolhas. Finalmente aparecem, com duas escolhas, as obras ligeiras 

„God Save the Queen‟, „Santana‟, e „Deep Purple Medley‟ dos compositores 

Carlos Marques, Giancarlo Gazzani, e Nahoiro Iway respectivamente.  

 Exceptuando a Banda de Carrazedo de Montenegro, as restantes 

Bandas do concelho de Valpaços executam „Xutos Medley‟, a mais escolhida 

desta amostra. „Abba Gold‟ só não é executada pela Banda de Valpaços e „God 

Save the Queen‟ apenas é executada pela Banda de Vilarandelo. A obra 

„Santana‟ apenas é executada pela Banda de Valpaços e nenhuma das Bandas 

executa „Deep Purple Medley‟. 
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Rapsódias

6

4

3

“Recordações do

Passado” – A.

Madureira

“Canções da

Tradição” - L.

Cardoso

“Português Suave”

– C. Marques

Nº de maestros que consideram favoritas

 Gráfico 8 - Rapsódias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A Rapsódia mais escolhida foi „Recordações do Passado‟, do compositor 

português Alberto Madureira, com seis escolhas. Segue-se „Canções da Tradição‟ 

de Luís Cardoso e „Português Suave‟ de Carlos Marques, com quatro e três 

escolhas respectivamente. A Rapsódia mais escolhida é executada pelas Bandas 

de Carrazedo de Montenegro e Valpaços, enquanto „Canções da Tradição‟ é 

somente tocada pela Banda de Carrazedo. A Rapsódia „Português Suave‟ é 

também executada por esta última Banda bem como pela Banda de Vilarandelo.  
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2 - Representação dos Maestros de três Bandas do Concelho de Valpaços. 

 

De acordo com o modelo de recolha de dados, damos lugar às 

representações dos maestros, apresentamos as suas ideias e opiniões. 

Na caracterização dos entrevistados (ver Quadro 19), os maestros de três 

Bandas do concelho de Valpaços têm idades compreendidas entre os trinta e seis 

e cinquenta anos e são todos do sexo masculino. Dois maestros possuem 

licenciatura e são professores e outro detém o 12º ano e é Agente da PSP. De 

salientar que os primeiros possuem o oitavo grau do ensino vocacional e o 

segundo apenas o quarto grau. 

Estes maestros têm em comum o facto de terem nacionalidade portuguesa, 

no entanto, residem em áreas diferentes e curiosamente distantes: Póvoa de 

Varzim, Mirandela e Vila Franca de Xira. 

 Realizada a análise do conteúdo emergente a partir das entrevistas 

descrevemos, de seguida, os dados de acordo com os itens de análise ou 

categorias do Quadro 20. 

Para a categoria relativa a ensaios gerais20, todos são unânimes quanto à 

periodicidade dos mesmos, tendo todos os maestros afirmado que se tratam de 

ensaios semanais. No entanto, constata-se que há maestros que dirigem a Banda 

há já alguns anos e outros há menos anos:  

                     

 8 anos    M 1 

 14 anos    M 2 

 10 anos    M 3 

 

 No que diz respeito à categoria Ensino, constata-se que as opiniões 

divergem ligeiramente. O M1 refere que, quando um aprendiz chega pela primeira 

vez à Banda utiliza a metodologia de ensino/aprendizagem Orff, enquanto o M2 

utiliza a de Kodaly. Relativamente ao M3, este especifica as actividades que 

                                                           
20

 Os ensaios gerais são os ensaios semanais, normalmente às sextas-feiras ou sábados à noite. 

Não confundir com os ensaios gerais que se realizam antes dos concertos. 
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proporciona aos aprendizes, primeiramente apenas uma noção elementar básica 

(aprender pauta, notas, acidentes…); posteriormente instrumentação e solfejo, e 

finalmente execução, expressão e dinâmica.  

 Quanto ao material utilizado no processo ensino-aprendizagem, tanto o M1 

como o M2 afirmam utilizar os métodos de Fontaine, Freitas Gazul, Artur Fão e 

outros métodos para todos os instrumentos, embora o M1 tenha acrescentado 

que os alunos exploram ainda exercícios elaborados por si próprio, trabalhando 

simultaneamente solfejo e a execução instrumental. O M3 também utiliza métodos 

para instrumentos, embora focalize o trabalho no simples quadro e folhas 

pautadas. 

 No que concerne ao tempo dispensado para o ensino, os maestros têm 

respostas muito semelhantes, sendo que dividem o tempo semanal disponível 

para a parte teórica e instrumental. Assim sendo: 

 

 M 1 - Teoria – 3 horas; Instrumento – 3 horas. 

 M 2 – Teoria – 5 horas; Instrumento – 3 horas. 

 M 3 - Teoria – 4horas; Instrumento – 4 horas. 

 

 Na generalidade as aulas são em grupo, embora alguns considerem que 

também há aulas individuais, principalmente de instrumento. Nas três Bandas, as 

aulas são ministradas pelos respectivos maestros e professores/monitores. Estes 

detêm cursos de nível complementar e superior.  

 Todos os maestros são unânimes em considerar que a entrada dos 

aprendizes na Banda exige algum conhecimento teórico. O M2 refere que a 

entrada na Banda só acontece “Quando o aprendiz atinge competências no 

campo teórico”21 assim como “Quando souber ler, escrever e trautear música”, 

como refere o M3. 

 Quanto ao momento tão importante como a Escolha do instrumento, 

categoria número três, os maestros são da opinião que os aprendizes são quem 

escolhem os instrumentos. O M1 refere que “O aprendiz escolhe o instrumento, 

                                                           
21

 Refere-se essencialmente à parte do solfejo e leitura musical. 
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sempre em diálogo com os professores”, da mesma opinião, o M3 refere que a 

escolha é “à vontade do aprendiz, com o aconselhamento dos professores e 

regente”, o M2 acrescenta que “o aprendiz manifesta a sua escolha, mas quando 

revela muitas dificuldades experimenta outros instrumentos. Essa preferência é 

tendencialmente feita da seguinte forma: sexo feminino – todo o tipo de palhetas 

(Clarinete; Flauta transversal e Saxofone); sexo masculino – instrumentos de 

metal (Trompete; Trombone) e também instrumentos de percussão. 

 Relativamente à quarta categoria, Entrada dos aprendizes na Banda, o 

M1 refere que essa entrada só é possível quando “conseguem executar no 

instrumento os exercícios elaborados pelo professor”; o M2 é da mesma opinião 

quando refere que o ingresso acontece “No momento em que o aprendiz 

demonstra competências de leitura musical e capacidades técnicas”. O M3 afirma, 

de forma mais explícita que essa entrada só ocorre quando os aprendizes 

“consigam executar duas marchas de rua, duas marchas de procissão e um tema 

ligeiro ou sinfónico”.  

 Quanto à categoria número cinco, Formação dos Músicos que pertencem 

à Banda, reparámos que, de uma forma muito geral, existem vários elementos em 

todas as Bandas com elementos com formação musical. Desta forma os maestros 

referem que, nas Bandas que dirigem, existem vários elementos a frequentar o 

nível básico, quer em academias de música quer em escolas profissionais, com 

principal destaque para a ESPROARTE, devido sobretudo à aproximação 

geográfica (Quadro 22). 

 

 

 

 

 

 

 

Formação Musical 

dos Executantes 
M 1 M 2 M 3 

A Frequentarem o 

Nível Básico 

6 5 5 

Nível Básico 8 6 6 

Nível Complementar 4 6 6 

Nível Superior 0 1 1 

Quadro 22 
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Nível de formação musical

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

M 1 M 2 M 3

Maestros

N
º 

d
e
 e

le
m

e
n
to

s

A frequentarem

o nível básico

Nível Básico

Nível

Complementar

Nível Superior

 Nestas Bandas, existem também alguns músicos com o nível básico 

concluído e outros com o nível complementar. Quanto ao nível superior, 

apresenta-se pouco representativo, sendo que apenas o M2 e M3 referiram existir 

apenas um elemento com tal qualificação profissional (Gráfico 9). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à categoria número 6, Repertório mais executado até 

1999, as obras referidas são muito distantes, sendo ocasionalmente iguais entre 

as Bandas. Temos como Marcha de Rua executada pelas três Bandas a marcha 

„Saudação a Mateus‟ e apenas os M1 e M2 referiram que as suas Bandas 

executavam, também, a marcha „Vinho do Porto‟. Quanto às Marchas de 

Procissão, „Senhora da Hora‟ foi uma marcha executada pelas três Bandas até 

1999. Quanto às Marchas de Concerto, todos os maestros referiram marchas 

diferentes, o M1 enumerou, a título de exemplo, „Amores de Pedrógão‟ e 

„Olimagno‟; o M2 „Pérola 1959‟ e „Ares de Espanha‟; o M3 „Saudação a 

Vilarandelo‟ e „Aniversário‟. No que diz respeito à Abertura, também existiram 

respostas bastante diferentes. O M1 não mencionou qualquer abertura, o M3 

referiu „Princesa da Índia‟. Já o M2 enumerou „La France‟, „Marcha Eslava‟, „Poeta 

e Aldeão‟ e „Aida‟. Quanto às rapsódias executadas, foram várias e distintas as 

referidas. O M1 numerou sobretudo alguns arranjos, nomeadamente, 

„Amendoeiras em Flor‟ e „Santos Populares‟; o M2 contou que a sua Banda 

também executou „Amendoeiras em Flor‟ e acrescentou „Sonhos de Portugal‟. O 
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M3 mencionou „Arraial Transmontano‟ e „Há Festa na Minha Aldeia‟. Quanto às 

obras ligeiras mais executadas até 1999, os maestros tiveram respostas 

divergentes. O M1 apenas mencionou a fantasia „As Raparigas da Minha Banda‟; 

o M2 também apenas duas obras: „Abba Gold‟ e „Trompetes Latinos‟. Já o M3 

apresentou variadas obras como sendo „Fantasia Transmontana‟, „As Pupilas do 

Senhor Reitor‟, „Pop Show nº4‟, entre outras. 

No que concerne a categoria sete, Repertório mais executado na última 

década, as obras referidas são também muito distintas, sendo pontualmente 

idênticas entre as Bandas. No que diz respeito às marchas de procissão, todas as 

enunciadas foram diferentes. A título de exemplo, o M1 referiu „Transfiguração‟, o 

M2 „Inspiração Divina‟ e o M3 „Sra de Fátima‟. Em relação à marcha de rua mais 

executada nos últimos dez anos, as respostas foram também divergentes, sendo 

que o M1 enunciou a marcha „Manuel Vaz‟, o M2 „Pela Amizade‟ e o M3 „Amigos 

para Sempre‟. Quanto à marcha de concerto, obra ligeira e rapsódia as respostas 

foram distintas. Já em relação à abertura e à fantasia mais executada verificamos 

uma coincidência das respostas dos maestros 1 e 2, já que ambos apontaram a 

„Cavalaria Ligeira‟ como a abertura e a „Cassiopeia‟ como fantasia (Quadro 23). 
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  Quadro 23 – Obras mais executadas nos últimos dez anos 

 

Quanto à categoria número oito, repertório na actualidade, as respostas, 

mais uma vez, não foram coincidentes, apesar de algumas semelhanças, 

principalmente entre as Bandas de Carrazedo e Valpaços, como já aconteceu na 

categoria anterior. No que diz respeito às marchas de procissão todas as 

enunciadas foram distintas. Por exemplo, o M1 referiu „Avé Maria‟, o M2 „Santa 

Catarina‟ e o M3 „S.Lucas‟. Relativamente às marchas de rua mais executadas na 

actualidade, a marcha „Manuel Casimiro‟ de Valdemar Sequeira foi a seleccionada 

tanto pelo M1 como pelo M2. Quanto à marcha de concerto, obra ligeira e 

rapsódia as respostas foram distintas. Permaneceu a preferência pela fantasia 

„Cassiopeia‟ pelos maestros 1 e 2, assim como pela abertura „Cavalaria Ligeira‟ 

(Quadro 24). 

Últimos 

dez anos 

Nome da obra 

M1 M2 M3 

Marcha de 

procissão 

Transfiguração Inspiração 

Divina 

Sra de Fátima 

Marcha de 

Rua 

Manuel Vaz Pela 

Amizade 

Amigos para 

Sempre 

Marcha de 

Concerto 

Pérola 1959 O 

Engenheiro 

Serões da 

Noite 

Abertura Cavalaria 

Ligeira 

Cavalaria 

Ligeira 

Italienische 

Obra ligeira Pop Show nº4 Santana Dancing in 

Beat 

Fantasia Cassiopeia Cassiopeia Fantasia 

Transmontana 

Rapsódia Recordações 

do Passado 

Cantar 

Portugal 

Nas Margens 

do Ardena 

Outro 

Género 

Clarinando    ------------ Recuerdos de 

Mondariz 
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Quadro 24 – Obras da actualidade 

 

Quanto às obras introduzidas nos últimos dois anos, categoria nove, 

variadas foram as escolhas feitas pelos maestros das Bandas do concelho de 

Valpaços. Talvez por isso se verifique pouca repetição do repertório seleccionado. 

As únicas coincidências verificam-se na marcha de procissão „Corpo Místico‟ 

pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e pela Banda de Vilarandelo e na 

marcha de rua „Manuel Casimiro‟ pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e de 

Valpaços. As restantes obras não são comuns entre as três Bandas como 

podemos ver no quadro síntese que se segue (Quadro 25). 

 

Na 

actualidade 

M1 M2 M3 

Nome da obra 

Marcha de 

procissão 

Ave-maria Sta Catarina S. Lucas 

Marcha de 

Rua 

Manuel 

Casimiro 

Manuel 

Casimiro 

Saudação a 

Revelhe 

Marcha de 

Concerto 

Hispânico Armando 

Melo 

Férias no 

Luso 

Abertura Cavalaria 

Ligeira 

Cavalaria 

Ligeira 

Incógnita 

Obra ligeira Bands 

Around the 

World 

Xutos Medley Tic Tic Bate 

o Tambor 

Fantasia Cassiopeia Cassiopeia As Pupilas 

do Senhor 

Reitor 

Rapsódia Recordações 

do Passado 

Uma Noite 

em Lisboa 

Português 

Suave 

Outro 

Género Hino 

Hino da 

BMCM 
 -------------- Altruísmo 
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 Marcha de 

Rua 

Marcha de 

Procissão 

Marcha 

de 

Concerto 

Abertura Ligeiro Rapsódia Fantasia 

M1 

Manuel 

Casimiro 

Corpo 

Místico 

Hispânico 

1812 – 

Tomada 

de 

Moscovo 

Selecção 

QB 

Canções 

da 

Tradição 

Fate of 

the Gods 
Gueifães 

em Marcha 

Inspiração 

Divina 

Filarmonia Ave-maria 

M2 

Manuel 

Casimiro 

Sta. Cecília 

Acapulco 
Cavalaria 

Ligeira 

Xutos  

Medley 

Sem 

resposta 

Ciclos e 

Mitos 

Pela 

Amizade 

Sra. Do 

Monte Tributo a 

Carlos 

Paião Ponte 

D‟Amizade 

Miraculosa 

M3 

Avelino 

Soares 

Corpo 

Místico 
Menina 

Carolina 

Italienische 

Lustspiel 
Libertango 

Portugal 

a Cantar 

 

Sem 

resposta Saudação a 

Revelhe 

S. Lucas 

Quadro 25 – Obras introduzidas nos últimos dois anos. 

 

Relativamente às obras melhor executadas pela Banda, categoria dez, 

verifica-se que todos os maestros mencionaram obras diferentes. De salientar a 

única concordância, na fantasia „Cassiopeia‟, pois ambos os maestros de 

Carrazedo de Montenegro e Valpaços a identificaram como fantasia que a 

respectiva Banda melhor executa. As obras que os maestros consideraram ser a 

mais bem executada pela Banda que dirigem, encontram-se esquematizadas no 

quadro que se segue (Quadro 26). 
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Género 
M1 M2 M3 

Nome da Obra  

Marcha de 

Concerto 

Hispânico O Engenheiro Férias no Luso 

Abertura Ross Roy Cavalaria Ligeira Die Zigeuner 

Hochzeit 

Fantasia Cassiopeia Cassiopeia Num Mercado 

Persa 

Obra Ligeira Selecção QB Xutos  Medley Dancing in a Beat 

Rapsódia Recordações do 

Passado 

Cantar Portugal Sonhos de 

Portugal 

Outro Tarântula Acapulco Taka Takata 

Quadro 26 - Obras melhor executadas pela Banda. 

 

Quanto à Obra com maior impacto no público, categoria onze, verifica-

se a unanimidade na obra com mais impacto no público, no que toca à marcha de 

concerto, divergindo nos outros géneros. Assim, salientar a preferência pela obra 

„La Virgen de La Macarena‟ de Charles Roff por todos os maestros como sendo a 

marcha de concerto com maior impacto e a abertura „1812‟ de Tchaikovsky a 

apresentada pelos M1 e M2 (Quadro 27). 
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Quadro 27 

 M 1 M 2 M3 

Género Nome da Obra  

Marcha de 

Concerto 

La Virgen de La 

Macarena 

La Virgen 

de La 

Macarena 

La Virgen de La 

Macarena 

Abertura 1812 – Tomada 

de Moscovo 

1812 – 

Tomada 

de 

Moscovo 

Concertino – Barítono, 

Tuba e Tenor 

Fantasia Arco Irís Não 

respondeu 

De Cádis a Tânger 

Obra Ligeira Bands Around 

the World 

Xutos 

Medley 

Pop Show nº 4 

Rapsódia Canções da 

Tradição 

Não 

respondeu 

O Povo Cantando 

Outro Clarinando Não 

respondeu 

El Pedro 

 

 

Relativamente à categoria doze, Compositores preferidos pelos 

maestros, apesar dos diferentes gostos expressos, verificou-se que existe 

alguma uniformidade relativamente ao apreço pelos portugueses Ilídio Costa 

(principalmente para o género marcha de concerto), Amílcar Morais (Marcha de 

Rua e Procissão) e Afonso Alves (Abertura). O M1 acrescenta Carlos Marques, 

Duarte Pestana, enquanto o M3 refere A. Madureira (rapsódia). Quanto a 

compositores estrangeiros, o M1 prefere Jonh Phillip de Sousa (Marcha de Rua), 

Ferrer Ferran (Marcha de concerto), Tchaikovsky (Abertura) e Steve Reineke 

(Fantasia). Já o M3 menciona Jacob de Hann e Robert Allmend (Abertura). O M2 

não se pronunciou. 
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Quanto à categoria número treze, Verbas para aquisição de materiais para 

execução de novo repertório, o M1 e o M3 afirmam que, apesar de não haver 

verbas expressamente destinadas para aquisição destes materiais, conseguem 

adquirir e realizar cerca de seis obras por ano. O M2 refere que na sua Banda 

existem verbas para comprar obras e o valor difere “conforme as necessidades”. 

Este mesmo maestro refere que, por ano, introduz de cinco a oito novas obras. 

Relativamente ao tempo de Preparação de obras novas, categoria 

catorze, o M1 e o M2 afirmam despender cerca de duas horas semanais, o M3 

afirma que realiza esse trabalho “nos tempos livres. Não é contabilizado o tempo”. 

Quando questionados sobre a forma como os Músicos reagem ao 

repertório, categoria quinze, os maestros têm opiniões distintas, sendo que o M1 

refere que os seus músicos “reagem bem, porque normalmente ouvimos muita 

música juntos e todos podem dar a opinião relativamente ao repertório a 

trabalhar”. Já o M2 refere que “os executantes reagem naturalmente às propostas 

de trabalho apresentadas por mim”. O M3 menciona formas distintas de reacção: 

“positivas, negativas, gostam uns, desgostam outros e há quem goste menos”. 
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Conclusão 

 

Na tentativa de dar a conhecer um pouco da essência das Bandas 

Filarmónicas no Concelho de Valpaços, através da apresentação do tipo de 

metodologias e repertório executado e a sua inserção no contexto nacional, 

procurámos percorrer um caminho de investigação orientado por regras de 

cientificidade e objectividade. Pretendemos também dar, assim, um pequeno 

contributo para que as Bandas Filarmónicas sejam olhadas de outra forma e 

sejam vistas como instituições credíveis, que dão formação, na maioria das 

vezes gratuita, a um variado número de crianças, jovens e adultos, sendo um 

importante marco na socialização das mesmas. 

As conclusões obtidas são apresentadas de acordo com as questões 

postas à partida e os objectivos de estudo que são: 

 - Qual é o método de ensino da música utilizado em três Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços? 

 - Qual o repertório utilizado?  

- Estará este repertório em conformidade com o repertório preferido por 

uma amostra significativa de maestros portugueses? 

Os principais objectivos são, assim, os de compreender o método de 

ensino utilizado em três Bandas Filarmónicas do Concelho de Valpaços, analisar 

o repertório utilizado pelas mesmas e comparar o repertório por elas utilizado 

com o repertório preferido por um conjunto de maestros portugueses. 

As principais ideias que de seguida apresentamos têm como principal 

objectivo enquadrar os resultados com as questões e os objectivos desta 

investigação. 

Relativamente às metodologias de ensino da música nas Bandas 

Filarmónicas, e segundo Vasconcelos, “coexistem várias formas organizacionais 

de escolas de música, desde o modelo tradicional de ensino até outros mais 

modernos. Contudo, o objectivo principal é sempre o mesmo: preparar músicos o 

mais rapidamente possível para que se juntem à banda como elementos activos” 

(Vasconcelos, 2004). As principais conclusões mostram-nos que nas três Bandas 

do concelho de Valpaços a situação é semelhante ao referido pela autora. 
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Verifica-se ainda uma coexistência do modelo tradicional, nomeadamente no que 

concerne à utilização de alguns métodos cujo objectivo primordial é a 

memorização do nome das notas e a duração das figuras e pausas, como por 

exemplo o livro de solfejo „Freitas Gazul‟ mencionado pelos maestros. Além disso, 

o facto de se focalizar o trabalho no simples quadro pautado e folhas pautadas, 

como mencionou o M3, parece-nos tratar-se de uma educação de mera 

transmissão de conhecimentos, em que “a educação torna-se um acto de 

depositar, onde os educandos são os depositários e o educador o depositante” 

(Freire, 1972). 

Todos os maestros afirmaram que as aulas de instrumento são ministradas 

por professores especializados com formação em cada instrumento, não cabendo 

apenas ao maestro essa função. Os maestros referiram que, na generalidade, as 

aulas são em grupo, embora alguns considerem que também há aulas individuais, 

principalmente de instrumento. Nas três Bandas, as aulas são ministradas pelos 

respectivos maestros e professores/monitores que detêm cursos de nível superior 

e/ou complementar, situação esta que vai ao encontro da fase de transição entre 

os dois modelos de ensino referenciados por Vasconcelos. 

Nas metodologias de ensino utilizadas nas Bandas, também coexiste o 

modelo referenciado por esta autora como sendo o modelo que apareceu na 

década de 80 e que foi adoptado pela maioria das Bandas somente no final da 

década de 90, modelo este que surge quando se verifica que “a aprendizagem do 

solfejo não pode ser desfasada da prática instrumental” (Vasconcelos, 2004). 

Verificamos que o M1 utiliza um método em tudo semelhante, uma vez que os 

aprendizes exploram exercícios elaborados por si, trabalhando simultaneamente 

solfejo e a execução instrumental.  

Relativamente ao repertório utilizado pelas Bandas do concelho de 

Valpaços, tentamos perceber se existe ou não conformidade entre o repertório 

utilizado nestas Bandas e o repertório seleccionado pelo CM, uma amostra 

significativa de dezasseis maestros portugueses. Vejamos: 

 - As marchas de procissão seleccionadas pela amostra são, na sua maioria, 

executadas pelas Bandas estudadas, por exemplo a marcha „Corpo Místico‟ é 

executada pelas três Bandas; 



143 

 

 - Nas marchas de rua também existe alguma consonância, uma vez que 

duas Bandas executam as marchas „Manuel Joaquim de Almeida‟ e „Filarmonia‟ 

que foram seleccionadas pelo CM; 

 - Nas marchas de concerto, a Banda Municipal de Valpaços executa a 

marcha de concerto mais escolhida – „Ares de Espanha‟. A Banda de Vilarandelo 

não executa nenhuma das cinco marchas escolhidas e a Banda de Carrazedo de 

Montenegro executa as marchas „Hispânico‟ e „Olé Junqueira‟; 

 - Nas aberturas, a Banda de Carrazedo de Montenegro executa a 

abertura/transcrição mais escolhida, „Ross Roy‟, executando ainda „1812 – 

Tomada de Moscovo‟. A Banda de Valpaços executa três das cinco 

aberturas/transcrições escolhidas pelo CM: „O Barbeiro de Sevilha‟, „Guilherme 

Tell‟ e „Carmen‟. A Banda de Vilarandelo, mais uma vez não está em 

conformidade, uma vez que não executa nenhuma destas obras; 

 - Nas fantasias, verifica-se que „Cassiopeia‟, obra seleccionada pelo CM, é 

executada pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e de Valpaços; 

 - Nas obras ligeiras, as Bandas de Valpaços e Vilarandelo executam „Xutos 

Medley‟, a mais escolhida desta amostra. „Abba Gold‟ só não é executada pela 

Banda de Valpaços e „God Save the Queen‟ apenas é executada pela Banda de 

Vilarandelo. A obra „Santana‟ apenas é executada pela Banda de Valpaços; 

 - Nas rapsódias, a mais preferida pelo CM, „Recordações do Passado‟, é 

executada pelas Bandas de Carrazedo de Montenegro e Valpaços, enquanto 

„Canções da Tradição‟ é somente tocada pela Banda de Carrazedo. A Rapsódia 

„Português Suave‟ é também executada por esta última Banda bem como pela 

Banda de Vilarandelo. 

 Com esta análise podemos concluir que as Bandas de Carrazedo de 

Montenegro e de Valpaços executam um número significativo das obras mais 

escolhidas, estando por isso, mais em conformidade com o repertório escolhido 

pelo CM. A Banda de Valpaços executa onze das obras consideradas favoritas e 

a Banda de Carrazedo de Montenegro executa doze. Segue-se a Banda de 

Vilarandelo com apenas cinco obras executadas. Verificamos, assim, um défice 

bastante acentuado desta última Banda, no que concerne ao repertório 

executado, em relação às Bandas de Carrazedo de Montenegro e Valpaços. 
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Um dos grandes contributos desta investigação foi reflectir de uma forma 

mais profunda sobre as metodologias de ensino da música nestas Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços e comparar o repertório executado por elas 

com aquele que uma amostra de um conjunto de maestros portugueses considera 

preferíveis em cada género. Outro contributo foi o de valorizar uma área 

geográfica, por vezes esquecida e pouco valorizada, como o interior do nosso 

país.  

 Apesar dos contributos oriundos desta investigação, encontramos, também, 

ao longo deste percurso, limitações a nível da implementação e concretização do 

plano de investigação. Encontramos algumas adversidades como, por exemplo, 

falta de tempo por parte de alguns maestros para a realização dos inquéritos e 

pelo contratempo de a Banda de Sonim já não possuir maestro aquando à 

realização deste estudo. Gostaríamos de ter contactado com mais maestros de 

concelhos vizinhos e, simultaneamente, ter feito um acompanhamento de 

situações particulares, desejávamos permanecer mais tempo a acompanhar as 

vivências filarmónicas, entrevistar possivelmente outros músicos sobre esta 

temática para, em conjunto, reflectir sobre de que modo é que poderão ser 

repensadas as práticas metodológicas do ensino da música nestes contextos.  

 Apesar de algumas adversidades, pensamos que este estudo abriu portas 

para uma nova concepção das Bandas Filarmónicas do concelho de Valpaços e, 

em geral da região do Alto Trás-os-montes, no que respeita às metodologias de 

ensino e repertório utilizado, remetendo para a emergência de outros estudos 

nesta área tão necessária no contexto musical. É meu propósito enveredar por 

estudos nesta área conciliando os interesses na área da Música com os 

interesses especificamente ligados à direcção/ensino nas Bandas Filarmónicas. 

 

 

 

 

 

 



145 

 

Referências Bibliográficas 

 

BELL, J. (2004). Como Realizar um Projecto de Investigação. Lisboa: Gradiva. 

BOGDAN, Radu e BIKLEN, Steve (1994). Investigação Qualitativa em educação. 

Uma Introdução à Teoria e aos Métodos. Porto: Porto Editora. 

COUTINHO, Clara (2003). Métodos de Investigação em Educação. Planos de 

Investigação em educação, 2.º volume. Instituto de Educação e Psicologia 

da Universidade do Minho, Braga. (documento policopiado). 

CRUZ, Carlos Manuel Simões (2000). A Paisagem e o Povoamento na Longa 

Duração. O Nordeste Transmontano - Terra Quente. Dissertação de 

mestrado em arqueologia da paisagem, Braga: Departamento de História do 

Instituto de Estudos Sociais - Universidade do Minho, Volume I. 

DELORS, J. et al (1996). Educação: um tesouro a descobrir - relatório para a 

UNESCO da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, 

Porto : Edições ASA. 

DENZIM, P. (1978). Research act of theorical introduction to sociological methods 

(2ªed.). New York: MacRow- Hill.  

ERICKSON, F. (1986). Qualitive methods research on teaching. In M. Wittrock, 

op. cit., pp119 -161. 

EVERSTON, C & GREEN, J.(1986). “Observation as inquiry and method”. In M. 

Wittrock, op. cit.  

FARIA, Florbela Conceição Silva (2009) – Maneiras de Dizer – Biografia de 

António Saiote, Santa Maria da Feira: Cardoso e Conceição.  

 

 



146 

 

FERRAZ, Alexandre Barcellos (2006). Pare Pra Ver a Banda Passar: Uma 

Organização Socializadora Dentro do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – Centro de 

Letras e Artes Licenciatura Plena em Educação Artística com Habilitação em 

Música. 

FREIRE, P. (1972). Pedagogia do Oprimido. Porto: Edições Afrontamento. 

FREIRE, P. (1997). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. São Paulo: Paz e Terra. 

GOMES, Agostinho da Costa Diniz (2007) O Contributo das Bandas Filarmónicas 

para o Desenvolvimento Pessoal e Comunitário, Pontevedra: Universidade 

de Vigo – Departamento de Didácticas Especiais. 

LEFEVBRE, B. (1990). La recherche qualitative et l´analyse de contenu en 

sciences de l´education . In Actes du Colloque international de l´Aipelf – La 

methodologie de la recherche en education, 1º vol.. Lisboa : Universidade de 

Lisboa, pp79-88. 

MARTINS, A.V. (1990). Monografia de Valpaços, Valpaços: Câmara Municipal de 

Valpaços. 

 

MOTA, G. (2009). Crescer nas Bandas Filarmónicas. Porto: Edições 

Afrontamento. 

MUCCHIELLI, Roger (1991). L´Analyse de Contenu des Documents et des 

Communications. Connaissance du Problème. 7.ª Edition . Paris: ESF 

Èditeur. 

PACHECO, José (1995a). Da componente nacional às componentes curriculares 

regionais e locais. Lisboa: Ministério da Educação.  

PACHECO, José (1995b). O pensamento e a Acção do Professor. Porto: Porto 

Editora. 



147 

 

PALHEIROS, G. B. (1993). Educação Musical no Ensino Preparatório – Uma 

Avaliação do Currículo. Lisboa: Apem – Associação Portuguesa de Educação 

Musical. 

PEREIRA, A. e POUPA, C. (2006) Como Escrever uma Tese Monografia ou Livro 

Científico Usando o Word. Lisboa: Edições Sílabo. 

RUSSO, Susana Bilou (2007). As Bandas Filarmónicas Enquanto Património: Um 

Estudo de Caso no Concelho de Évora, Évora: Instituto Superior de Ciências 

do Trabalho e da Empresa.  

SILVA, Tomaz Tadeu da (2000). Teorias do Currículo. Uma Introdução Crítica. 

Porto: Porto Editora. 

VASCONCELOS, M. J. P. (2004). O Ensino da Música nas Bandas Filarmónicas 

em Portugal. Transformar para Existir. In Revista da Associação Portuguesa 

de Educação Musical, nº 118, 119. 

VILLAR ANGULO, L. (1987). Reflexiones en y sobre la acción de profesores de 

E.G.B. en ejercicio en situaciones interactivas de clase. In Actes du colloque 

international de l´AIPELF, 2º vol. Lisboa: Universidade de Lisboa. 

WALKER, R. (1989). Métodos de investigación para el profesorado. Madrid: 

Morata. 

WIERSMA, William (1995) Research Methods in Education: An Introduction (6ª  

ed.). Boston: Allyn and Bacon. 

WOODS, P. (1996). Inside schools. London: Routledge & Kegan Paul.  

http://bandasfilarmonicas.com 

http://esproarte.net/aescola.htm 

http://geocities.com/ftdbf/Federacao.htm 

http://valpacos.pt 

http://viamichelin.com 



148 

 

Referências Legislativas 

 

Decreto-lei nº 310 de 1983 

Decreto-lei nº 553 de 1980 de 21 de Novembro 

Diário da República nº 141 série 1 de 23 de Julho de 2007 

Portaria nº 247 de 2005 de 9 de Março 

Portaria nº 693 de 1998 de 3 de Setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



Bandas Filarmónicas de Portugal 

 

Distrito Designação da Banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aveiro - 50 

Associação Cultural do Couto Mineiro do Pejão 

Associação Cultural e Recreativa Banda Nova de Fermentelos 

Associação da Banda Musical do Burgo Arouca 

Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale 

Associação de Instrução e Recreio Angejense 

Associação Filarmónica Lyra Barcoucense 10 D’Agosto 

Associação Musical e Recreativa Castanheirense 

Associação Recreativa e Musical "Amigos da Branca" 

Banda Amizade 

Banda Clube Pardilhoense 

Banda da Escola de Música da Quinta do Picado 

Banda de Música da Cidade de Espinho 

Banda de Música de Anadia 

Banda de Música de Carregosa 

Banda de Música de Loureiro 

Banda de Música de Pinheiro da Bemposta 

Banda de Música de São Tiago de Riba-Ul 

Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Arrifana 

Banda de Música Flor da Mocidade Junqueirense 

Banda de União Musical Pessegueirense 

Banda dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo - Música Nova 

Banda Filarmónica da Mamarrosa 

Banda Filarmónica Ovarense 

Banda Filarmónica Vaguense 

Banda Fórum - Filarmónica Portuguesa 

Banda Marcial de Bairros 

Banda Marcial de Fermentelos - Banda Velha 

Banda Música Bombeiros Voluntários S. João da Madeira 

Banda Musical de Arouca 

Banda Musical de Figueiredo 

Banda Musical de Fornos 

Banda Musical de São Tiago de Silvalde 

Banda Musical de Souto 

Banda Musical S. Martinho de Fajões 

Banda Musical Santiago de Lobão 

Banda Recreativa União Pinheirense 

Banda União Musical Paramense 

Banda Velha União Sanjoanense 

Banda Visconde de Salreu 



Filarmónica Gafanhense 

Filarmónica Pampilhosense 

Filarmónica Severense 

Filarmónica União de Oliveira do Bairro 

Orquestra Filarmónica 12 de Abril 

Sociedade Artística Banda de Música de Vale de Cambra 

Sociedade Filarmónica Santa Cruz de Alvarenga 

Sociedade Musical Alvarense 

Sociedade Musical Boa União (Música Nova) 

Sociedade Recreativa e Musical Bingre Canelense 

União Filarmónica do Troviscal 

 

 

 

 

Beja – 16 

Banda da Associação dos Bombeiros Voluntários de Alvito 

Banda da Sociedade Filarmónica União Mourense "Os Amarelos" 

Banda de Música da Casa do Povo de Vendas Novas 

Banda Filarmónica de Amareleja 

Banda Filarmónica de Odemira 

Banda Filarmónica de Safara 

Centro Recreativo Amadores de Música “Os Leões” 

Grupo Desportivo – Sociedade Filarmónica 24 de Outubro 

Sociedade Filarmónica Capricho Bejense 

Sociedade Filarmónica Cubense 1.º Dezembro 

Sociedade Filarmónica de Serpa 

Sociedade Filarmónica e Recreativa de Ferreira do Alentejo 

Sociedade Filarmónica Instrução Recreio Vilanovense 

Sociedade Filarmónica União Amarejelense 

Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense 

Sociedade Recreativa Filarmónica 1º Janeiro 

 

 

 

 

 

Braga – 21 

Associação Banda dos Bombeiros Voluntários de Esposende 

Banda Cabeceirense 

Banda de Música de Aboím da Nóbrega 

Banda de Música de Belinho 

Banda de Música de Riba de Ave 

Banda de Musical de S. Miguel de Cabreiros 

Banda dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Lanhoso 

Banda Filarmónica de Amares 

Banda Filarmónica de Santa Maria de Bouro 

Banda Marcial de Arnoso – Associação Cultural de Arte e Recreio 

Banda Musical de Caldas das Taipas 

Banda Musical de Calvos 

Banda Musical de Carvalheira 

Banda Musical de Oliveira 

Banda Musical Vila Verde 

Grupo Recreativo e Musical – Banda Famalicão 



Sociedade Artística Musical Fafense «Banda de Golães» 

Sociedade Filarmónica de Vilarchão 

Sociedade Filarmónica Fafense – Banda de Revelhe 

Sociedade Filarmónica Vizelense 

Sociedade Musical de Pevidém 

 

 

 

 

 

Bragança - 18 

Associação Banda 25 de Março 

Associação Cultural e Recreativa da Lousa 

Associação Cultural e Recreativa de Pinela 

Associação da Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Mogadouro 

Associação Filarmónica Recreativa e Cultural do Brinço 

Associação Filarmónica Vilarinhense 

Associação Recreativa e Cultural Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta 

Associação Recreativa e Cultural de Sambade 

Associação S. Filarmónica 1º de Dezembro 

Banda de Música 1º de Maio – Mirandela 

Banda de Música da A. H. B. V. de Vimioso 

Banda de Música de Carviçais 

Banda de Música de Izeda 

Banda de Música de Vinhais 

Banda Filarmónica de Bragança 

Banda Municipal de Alfandega da Fé 

Sociedade Filarmónica Felgarense 

Sociedade Filarmónica Mirandesa 

 

 

 

Castelo 

Branco – 25 

Associação Recreativa Musical Covilhanense (Banda da Covilhã) 

Banda da Casa do Povo de Belmonte 

Banda Filarmónica Caseguense 

Banda Filarmónica de Caria 

Banda Filarmónica do Paúl 

Banda União de Santa Cruz 

Filarmónica de Alcains 

Filarmónica de Louriçal do Campo 

Filarmónica Idanhense 

Filarmónica Perovisense 

Filarmónica Recreativa Carvalhense 

Filarmónica Recreativa Cortense 

Filarmónica Recreativa Eradense 

Filarmónica Retaxense 

Filarmónica São Jorge da Beira 

Filarmónica União Sertaginense 

Filarmónica Vicentina 

Sociedade Filarmónica Aurora Pedroguense 

Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficência Fratelense 

Sociedade Filarmónica de Tinalhas 



Sociedade Filarmónica Oleirense 

Sociedade Filarmónica Pedroguense 

Sociedade Filarmónica Recreativa Estrela de Unhais da Serra 

Sociedade Filarmónica Silvarense 

Sociedade Recreativa Musical União Aldeia de João Pires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coimbra - 38 

Academia Musical Arazedense 

Associação Desportiva Recreativa e Cultural Filarmónica Varzeense (FILVAR) 

Associação Filarmónica 25 de Setembro 

Associação Filarmónica Adriano Soares 

Associação Filarmónica Fidelidade de Aldeia das Dez 

Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova 

Associação Filarmónica Serpinense 

Associação Filarmónica União Verridense 

Associação Musical de Pocariça 

Associação Recreativa e Musical de Ceira 

Banda do Cercal 

Banda Soure 

Filarmónica 15 Agosto Alfarelense 

Filarmónica Boa Vontade Lorvanense 

Filarmónica da Associação Educativa e Recreativa de Góis 

Filarmónica da casa do Povo de Penacova 

Filarmónica da Casa do Povo de São Pedro de Alva 

Filarmónica de Ervedal da Beira 

Filarmónica Fraternidade Poiarense 

Filarmónica Mirandense 

Filarmónica Ressurreição de Mira 

Filarmónica União Taveirense 

Filarmónica Ançanense 

Sociedade Artística Musical Carvalhense 

Sociedade Boa União Alhadense 

Sociedade de Recreio Filarmónica Avoense 

Sociedade Filarmónica Barrilense 

Sociedade Filarmónica de Covões 

Sociedade Filarmónica Dez de Agosto 

Sociedade Filarmónica Figueirense 

Sociedade Filarmónica Flor do Alva 

Sociedade Filarmónica Instrução e Recreio de Abrunheira 

Sociedade Filarmónica Lousanense 

Sociedade Filarmónica Quiaense 

Sociedade Filarmónica Recreativa e Beneficente Vilanovense 

Sociedade Instrução e Recreio de Lares 

Sociedade Musical e Recreativa de Alqueidão 

Sociedade Musical Recreativa Instrutiva e Beneficente Santanense 



 

Évora – 22 

 

Associação Filarmónica "24 de Junho" São Miguel de Machede 

Banda da Escola de Música do Centro Cultural do Alandroal 

Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense 

Banda de Música do Grupo União e Recreio Azarujense 

Banda Filarmónica da Casa do Povo de Cabrela 

Banda Filarmónica da Casa do Povo de N. Senhora de Machede 

Banda Filarmónica do Centro Cultural de Borba 

Banda Filarmónica Municipal Portelense 

Banda Filarmónica Simão da Veiga da Casa do Povo de Lavre 

Banda Municipal Mouranense 

Sociedade 1º de Abril Vimieirense 

Sociedade Antiga Filarmónica Montemorense (Carlista) 

Sociedade Filarmónica Artística Estremocense 

Sociedade Filarmónica Luzitana 

Sociedade Filarmónica Municipal Redondense 

Sociedade Filarmónica Reguenguense 

Sociedade Filarmónica União Arraiolense 

Sociedade Filarmónica União Calipolense 

Sociedade Filarmónica União Montoitense 

Sociedade Filarmónica União Vimieirense 

Sociedade Filarmónica Veirense 

Sociedade União Alcaçovense 
 

 

 

 

 

Faro - 15 

Associação Cultural Banda Filarmónica 

Associação Filarmónica de Faro 

Banda da Associação dos Bombeiros Voluntários de Monchique 

Banda de Música 1º de Dezembro da Casa do Povo do Concelho de Olhão – 

Moncarapacho 

Banda Filarmónica 1º de Dezembro 

Banda Filarmónica da Casa do Povo de Alcantarilha 

Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários de Aljezur 

Banda Musical de Tavira 

Sociedade Filarmónica Artistas de Minerva 

Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1.º de Maio 

Sociedade Filarmónica Popular Banda Musical Castromarinhense 

Sociedade Filarmónica Portimonense 

Sociedade Filarmónica Silvense 

Sociedade Filarmónica União Olhanense 

Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne 

 

 

 

 

Associação Musical Juvenil de Tourais 

Associação Recreativa Filarmónica Popular Manteiguense - Música Nova 

Banda 1º de Janeiro de Carragosela 

Banda Academia de Santa Cecília 



 

Guarda – 24 

Banda Boa União (Música velha) 

Banda de Seia 

Banda Filarmónica Cultural e Recreativa S. Caetano 

Banda Filarmónica da Associação Juvenil "Os Bazófias" de Vale de Azares 

Banda Filarmónica de Famalicão da Serra 

Banda Filarmónica de Pinhel 

Banda Filarmónica de Vila Nova de Tazem 

Banda Filarmónica Fornense 

Banda Musical de Aveloso 

Banda Musical de Freches 

Banda Musical de Freixo de Numão 

Banda Torroselense Estrela D'Alva 

Filarmónica Amizade de Arcozelo da Serra 

Filarmónica Gratidão Riotortense 

Filarmónica Moimentense 

Sociedade de Instrução e Recreio de Paços da Serra 

Sociedade Filarmónica Bendadense 

Sociedade Musical Estrela da Beira 

Sociedade Musical Gouveense - Pedro Amaral Botto Machado 

Sociedade Recreativa e Musical Loriguense 
 

Ilha  

Graciosa – 4 

Filarmónica Recreio dos Artistas 

Filarmónica União Progresso Guadalupe 

Sociedade Filarmónica União Popular Luzense 

Sociedade Filarmónica União Praiense 

 

Ilha da 

Madeira - 21 

Associação Recreativa N. Sra. de Fátima - Banda do Arco de São Jorge 

Banda Distrital do Funchal 

Banda Escola N. Sra. Fátima Arco de São Jorge 

Banda Filarmónica de São Vicente 

Banda Juvenil do Gabinete de Apoio à Expressão Musical e Dramática 

Banda Municipal da Câmara de Lobos 

Banda Municipal da Ribeira Brava 

Banda Municipal de Machico (Antiga Filarmónica D. Carlos I) 

Banda Municipal de Paúl do Mar 

Banda Municipal de Ponta do Sol 

Banda Municipal de Santa Cruz 

Banda Municipal de Santana 

Banda Municipal do Funchal 

Banda Musical Paulense 

Banda Orquestral Câmara de Lobos 

Banda Orquestral de Câmara de Lobos “Os Infantes” 

Banda Paroquial de São Lourenço da Camacha 

Banda Recreio Camponês 

Banda Recreio Musical da casa do Povo da Serra de Água 

Filarmónica Recreio Faialense 



Orquestra de Sopros do Conservatório de Música das Madeira 

Ilha das 

Flores – 4 

Filarmónica União Musical N. Sra. da Saúde 

Filarmónica União Operária e Musical de N. Sra. dos Remédios 

Sociedade Filarmónica da Fazenda 

Sociedade Filarmónica Dr. Armas Silveira 

Ilha de Porto 

Santo – 1 

 

Banda da Casa do Povo N. Sra. da Piedade 
 

Ilha de São 

Jorge – 2 

Sociedade Filarmónica Nova Aliança 

Sociedade Filarmónica Recreio Amarense 

 

Ilha de São 

Miguel - 32 

Associação Cultural Recreativa e Desportiva do Pico da Pedra 

Banda Estrela D'Alva 

Banda Estrela do Oriente 

Banda Fraternidade Rural 

Banda Fundação Brasileira 

Banda Harmonia Mosteirense 

Banda Lealdade 

Banda Lira das Sete Cidades 

Banda Lira de São Roque 

Banda Lira do Sul 

Banda Lira N. Sra. da Estrela 

Banda Lira N. Sra. da Oliveira 

Banda Lira União e Amizade 

Banda N. Sra. da Luz 

Banda N. Sra. Penha de França 

Banda União dos Amigos 

Banda União Progressista 

Filarmónica de N. Sra. da Saúde 

Filarmónica de N. Sra. das Neves 

Filarmónica Eco Edificante de Vila Nordeste 

Filarmónica Imaculada Conceição 

Filarmónica Minerva de Ginetes 

Filarmónica N. Sra. dos Remédios 

Filarmónica Progresso do Norte 

Filarmónica Triunfo 

Sociedade Filarmónica "Lira do Rosário" 

Sociedade Filarmónica Estrela do Norte 

Sociedade Filarmónica Furnense 

Sociedade Filarmónica Liberdade "Flor da Juventude" 

Sociedade Musical Do Sagrado Coração de Jesus 

Sociedade Musical Sagrado 

Sociedade Recreativa Filarmónica Nossa Senhora das Vitórias 



Ilha do  

Corvo – 1 

Sociedade Filarmónica Lira Corvense 

Ilha do 

 Faial - 8 

 

 

Filarmónica Euterpe de Castelo Branco 

Sociedade Filarmónica Artista Faialense 

Sociedade Filarmónica Lira Campesina Cedrense 

Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense 

Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense 

Sociedade Filarmónica Recreio Musical Ribeirinhense 

Sociedade Filarmónica Unânime Praiense 

Sociedade Filarmónica União Faialense 

 

Ilha do 

 Pico – 14 

Sociedade Filarmónica "Lira Madalense" 

Sociedade Filarmónica Liberdade do Cais do Pico 

Sociedade Filarmónica Liberdade Lajense 

Sociedade Filarmónica Lira Fratenal Calhetense 

Sociedade Filarmónica Lira São Mateus 

Sociedade Filarmónica Recreio dos Pastores 

Sociedade Filarmónica Recreio e Cultura 

Sociedade Filarmónica Recreio Ribeirense 

Sociedade Filarmónica Recreio Santamarense 

Sociedade Filarmónica Recreio União Praínhense 

Sociedade Filarmónica União Artista 

Sociedade Filarmónica União e Progresso Madalense 

Sociedade Filarmónica União Musical da Piedade 

Sociedade Filarmónica União Ribeirense – Sta. Bárbara 

 

Ilha  

Terceira - 20 

Associação Filarmónica Cultural e Recreativa de Sta. Bárbara 

Filarmónica Nª Sr.ª do Pilar da casa do Povo Cinco Ribeiras 

Filarmónica da Fanfarra Operária Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

Filarmónica da Sociedade Musical e Recreio da Terra Chã 

Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus dos Altares 

Filarmónica Progresso Lajense 

Filarmónica Recreio de Santa Bárbara 

Filarmónica Recreio dos Lavradores da Ribeirinha 

Filarmónica União de São Brás 

Filarmónica União Praiense 

Grupo Filarmónico N. Sra. das Mercês da Casa do Povo de Feteira 

Sociedade Filarmónica de Vila Nova 

Sociedade Filarmónica Espírito Santo 

Sociedade Filarmónica Espírito Santo de Agualva 

Sociedade Filarmónica Progresso Biscoitense 

Sociedade Filarmónica Recreio Serretense 

Sociedade Filarmónica União Católica da Ribeirinha 

Sociedade Musical União das Fontinhas 



Sociedade Rainha Santa Isabel 

Sociedade Recreio Lajense 

 

Leiria - 35 

 

 

Associação Filarmónica da Nazaré 

Banda Comércio e Indústria de Caldas da Rainha 

Banda da Associação Recreativa Planalto 

Banda de Música da Sociedade Filarmónica Vestiariense 

Banda do Circulo de Cultura Musical Bombarralense 

Banda Filarmónica Ilhense 

Banda Filarmónica SAMP – Sociedade Artística Musical dos Pousos 

Banda Filarmónica “ A Serrana “ 

Banda Recreativa Portomosense 

Filarmónica Artística Pombalense 

Filarmónica da Guia - Associação Artístico-Cultural 

Filarmónica de S. Tiago de Marrazes 

Filarmónica do Sagrado Coração de Jesus e Maria 

Orquestra Juvenil da Junta de Freguesia de Famalicão 

Orquestra Juvenil do Município 

Sociedade Artística e Musical de Bajouca 

Sociedade Artística Musical 20 de Julho de Santa Margarida do Arrabal 

Sociedade Artística Musical Cortesense 

Sociedade de Instrução Musical e Recreio de A - dos - Francos 

Sociedade Filarmónica Ansianense de Santa Cecília 

Sociedade Filarmónica Avelarense 

Sociedade Filarmónica Carvalhense 

Sociedade Filarmónica Catarinense 

Sociedade Filarmónica da Maiorga 

Sociedade Filarmónica Louriçalense 

Sociedade Filarmónica Maceirense 

Sociedade Filarmónica N. Sra. da Piedade 

Sociedade Filarmónica Recreativa Gaeirense 

Sociedade Filarmónica São Cristóvão da Caranguejeira 

Sociedade Filarmónica Senhor dos Aflitos de Soutocico 

Sociedade Filarmónica União 1.º de Dezembro 1902 

Sociedade Filarmónica Vermoilense 

Sociedade Musical de Instrução e Recreio Figueiroense 

Sociedade Recreativa Filarmónica Pataiense 

União Filarmónica de A-da-Gorda 

 

 

Lisboa – 69 

Academia Filarmónica Verdi 

Academia Recreativa e Musical de Sacavém 

Associação de Desporto e recreio “O Paraíso” 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Torres Vedras 

Associação dos Bombeiros Voluntários Progresso Barcarenense 

Associação Filarmónica e Cultural do Cadaval 



 

 

 

 

 

 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Amadora 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Zambujal 

Associação Musical do Ribatejo 

Associação Musical e Artística Lourinhanense 

Associação Musical N. Sra. do Livramento 

Associação para o Desenvolvimento Cultural e Social de Marvila 

Associação Recreativa e Musical 1º de Maio do Catujal 

Associação Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro de Pragança 

Banda da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures 

Banda da Escola de Música da Associação Desportiva Recreativa Marítimo de Atalaia 

Banda de Música da Liga dos Amigos do Castelo Novo 

Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Fanhões 

Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Póvoa de Sta. Iria 

Banda do Grémio Dramático Povoense 

Banda dos Bombeiros Voluntários de Colares 

Banda Filarmónica de São Bento de Massamá 

Banda Filarmónica dos Recreios da Venda Seca 

Banda Musical e Artística da Charneca 

Banda Recreativa de Bucelas 

Centro Cultural Azambujense 

Centro Popular de Trabalhadores da Ribaldeira 

Escola de Música da Juventude de Mafra 

Filarmónica Cultural da Ericeira 

Filarmónica Recreativa Aveiras de Cima 

Orquestra dos Jovens Músicos do Grupo Desportivo Sobreirense 

Orquestra Ligeira do Gradil 

Sociedade de Instrução e Recreio de Janes e Malveira 

Sociedade de Instrução Musical de Porto Salvo 

Sociedade Desportiva e Recreativa União Mucifalense 

Sociedade Euterpe Alhandrense 

Sociedade Familiar e Recreativa Malveira da Serra 

Sociedade Filarmónica - Instrução e Recreio Familiar de Lameiras 

Sociedade Filarmónica 1º. De Dezembro da Encarnação 

Sociedade Filarmónica Alunos Esperança 

Sociedade Filarmónica Boa-União Montelavarense 

Sociedade Filarmónica Comércio Indústria da Amadora 

Sociedade Filarmónica Ermegeirense 

Sociedade Filarmónica Fraternidade Carnaxide 

Sociedade Filarmónica Incrível Aldeiagrandense 

Sociedade Filarmónica João Rodrigues Cordeiro 

Sociedade Filarmónica Mira Sintra 

Sociedade Filarmónica N. Sra. da Fé do Monte Abraão 

Sociedade Filarmónica Olhalvense 

Sociedade Filarmónica Recordação de Apolo 



Sociedade Filarmónica Recreativa de Pero Pinheiro 

Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense 

Sociedade Filarmónica Recreio Artístico da Amadora 

Sociedade Filarmónica União Assaforense 

Sociedade Filarmónica União e Capricho Olivalense 

Sociedade Filarmónica União e Progresso de Abrigada 

Sociedade Filarmónica União Pinheirense 

Sociedade Lírica Moitense 

Sociedade Musical de Cascais 

Sociedade Musical e Desportiva de Caneças 

Sociedade Musical Odivelense 

Sociedade Musical Sportiva Alvidense 

Sociedade Musical União Paredense 

Sociedade Recreativa de Casaínhos Banda e Escola de Música 

Sociedade Recreativa e Musical de Carcavelos 

Sociedade Recreativa e Musical de Vila Franca do Rosário 

Sociedade Recreativa Musical de Almoçageme 

Sociedade União Musical Alenquerense 

 

Portalegre – 

13 

Banda 14 de Janeiro 

Banda Juvenil do Município do Gavião 

Banda Municipal Alterense 

Banda União Artística 

Filarmónica do Crato 

Orquestra Juvenil da Câmara Municipal de Ponte de Sor 

Sociedade Filarmónica Alpalhoense 

Sociedade Filarmónica Galveense 

Sociedade Filarmónica Monfortense 

Sociedade Musical Euterpe de Portalegre 

Sociedade Musical Nisense 

Sociedade Recreativa Musical Alegretense 

Sociedade Recreio Musical 1º. Dezembro 

 

Porto – 34 

Associação Banda Musical de Rio Mau 

Associação Cultural e Musical de Avintes 

Associação Cultural e Musical de Baltar 

Associação Cultural, Artística e Recreativa de Vila Boa de Quires 

Associação da Banda Musical da Póvoa de Varzim 

Associação de Cultura Musical de Lousada 

Associação Musical de Freamunde 

Associação Musical e Recreativa de Lagares 

Associação Recreativa e Musical de Vilela 

Banda de Música da Lixa 

Banda de Música da Trofa 

Banda de Música de Cête 



Banda de Música de Moreira da Maia 

Banda de Música de S. Vicente de Alfena 

Banda de S. Martinho de Mancelos 

Banda Marcial da Foz do Douro – Filarmónica do Porto 

Banda Marcial de Ancede – Associação Cultural e Recreativa 

Banda Marcial de Gueifães 

Banda Musical Amarante 

Banda Musical da Casa do Povo de Santa Marinha do Zêzere 

Banda Musical de Gondomar 

Banda Musical de Melres 

Banda Musical de Paços de Ferreira 

Banda Musical de Ramalde 

Banda Musical de S. Martinho do Campo 

Banda Musical de S. Pedro da Cova 

Banda Musical de Vila do Conde 

Banda Musical e Cultural da Vila de Rio de Moinhos 

Banda Musical e Cultural de Paço de Sousa 

Banda Musical Leverense 

Banda São Cristovão de Rio Tinto 

Banda Sinfónica Portuguesa 

Sociedade Filarmónica de Crestuma 

Sociedade Musical 1º de Agosto – Banda de Coimbrões 

 

Santarém – 

43 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha 

Associação Filarmónica Cultural do Entroncamento 

Associação Filarmónica Montalvense 24 de Janeiro 

Associação Filarmónica União Lapense 

Associação Recreativa e Filarmónica Frazoeirense 

Banda da Sociedade Filarmónica União Samorense 

Banda Filarmónica Alveguense 

Banda Filarmónica da Casa do Povo da Vila da Marmeleira 

Banda Filarmónica da Vitória – Carregueira 

Banda Filarmónica Mouriquense 

Banda Juvenil / Orquestra de Sopros de Ourém 

Banda Marcial Almeirim 

Banda Municipal de Rio Maior 

Banda Operária Torrejana 

Centro Recreativo e Musical de Outeiro Grande 

Filarmónica União Sardoalense 

Sociedade Banda Republicana Marcial Nabantina 

Sociedade de Instrução Musical Rossiense 

Sociedade Filarmónica Alcanedense 

Sociedade Filarmónica Alpiarcence 1º de Dezembro 

Sociedade Filarmónica Benaventense 

Sociedade Filarmónica Cartaxense 



Sociedade Filarmónica de Cultura e Instrução Musical da Gançaria 

Sociedade Filarmónica de Educação e Beneficiência Riomoinhense 

Sociedade Filarmónica de Muge 

Sociedade Filarmónica Ereirense 

Sociedade Filarmónica Ferreirense 

Sociedade Filarmónica Goleganense 1º de Janeiro 

Sociedade Filarmónica Gualdim Pais 

Sociedade Filarmónica Incrível Pontevelense 

Sociedade Filarmónica Payalvense Manoel de Mattos 

Sociedade Filarmónica Santo Estevão 

Sociedade Filarmónica União Macaense 

Sociedade Filarmónica União Matense 

Sociedade Filarmónica União Pedroguense 

Sociedade Instrução Coruchense 

Sociedade Musical Mindense 

Sociedade Musical Recreativa do Xartinho 

Sociedade Musical União e Trabalho de Lapas 

Sociedade Recreativa e Filarmónica Pernense 

Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira 

Sociedade Recreio Musical Azinhaguense 

Sociedade Velha Filarmónica Riachense 

 

Setúbal – 38 

Banda da União Recreativa de Cultura e Desporto de Coina 

Banda de Música da Sociedade Filarmónica União Agrícola 

Banda Democrática 2 de Janeiro 

Banda Filarmónica da Academia de Instrução e Recreio Familiar Almadense 

Banda Filarmónica da Sociedade 1º de Janeiro Torranense 

Banda Lira Cercalense 

Banda Municipal do Barreiro 

Orquestra de Clarinetes de Almada 

Orquestra Ligeira do Clube Recreativo da Cruz de Pau 

Sociedade 1º de Janeiro Torranense 

Sociedade de Instrução Musical Quinta do Anjo 

Sociedade Filarmónica 1º de Dezembro (Montijo) 

Sociedade Filarmónica 1º de Janeiro 

Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense 

Sociedade Filarmónica Amizade Visconde de Alcácer 

Sociedade Filarmónica Capricho Moitense 

Sociedade Filarmónica Democrática Timbre Seixalense 

Sociedade Filarmónica Estrela Moitense 

Sociedade Filarmónica Humanitária 

Sociedade Filarmónica Incrível Almadense 

Sociedade Filarmónica Operária Amorense 

Sociedade Filarmónica Palmeiros 

Sociedade Filarmónica Palmelense (Loureiros) 



Sociedade Filarmónica Perpétua Azeitonense 

Sociedade Filarmónica Progresso e Labor Samouquense 

Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba 

Sociedade Filarmónica Providência 

Sociedade Filarmónica Recreio União Alhosvedrense 

Sociedade Filarmónica União Agrícola 1º de Dezembro 

Sociedade Filarmónica União Arrentelense 

Sociedade Filarmónica União Artística Piedense 

Sociedade Filarmónica União Seixalense 

Sociedade Imparcial 15 de Janeiro de 1898 de Alcochete 

Sociedade Musical Capricho Setubalense 

Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense (Música Velha) 

Sociedade Musical Sesimbrense 

Sociedade Musical União Recreio e Sport Sineense 

Sociedade Recreativa Musical Trafariense 

 

 

Viana do 

Castelo – 12 

Associação Musical de S. Pedro da Torre 

Banda de Música da Casa do Povo de Moreira do Lima 

Banda de Música de Ponte de Lima 

Banda de Música Sociedade Musical de Arcos de Valdevez 

Banda Escuteiros de Barroselas 

Banda Filarmónica de Caminha 

Banda Musical da Casa do Povo de Tangil 

Banda Musical de Monção 

Banda Musical do Centro Social Paroquial de S. Martinho da Gandra 

Banda Musical Velha de Barroselas 

Fundação Maestro José Pedro 

Sociedade Musical Banda Lanhelense 

 

Vila Real – 23 

Associação da Banda de Música de Nogueira 

Banda de Música da Portela Vila Real 

Banda de Música de Carlão 

Banda de Música de Mateus 

Banda de Música de Sanguinhedo 

Banda dos Bombeiros Voluntários de S. Mamede de Ribatua 

Banda Filarmónica do Couto de Dornelas 

Banda Marcial de Murça 

Banda Municipal de Tecla 

Banda Municipal de Valpaços 

Banda Municipal Flaviense "Os Pardais" 

Banda Musical de Rebordondo 

Banda Musical da Casa do Povo de Vilarandelo 

Banda Musical da Cumieira 

Banda Musical de Carrazedo de Montenegro 

Banda Musical de Loivos 



Banda Musical de Outeiro Seco 

Banda Musical de Parafita – Montalegre 

Banda Musical de Torre de Ervededo 

Banda Musical de Vila Verde da Raia 

Banda Musical do Concelho de Sabrosa 

Banda Musical do Pontido 

Banda Musical de Sonim 

 

Viseu – 50 

 

Associação Filarmónica, Cultural, Recreativa e Humanitária de Nagoselo do Douro 

Associação Cultural Banda Filarmónica de Rioades 

Associação Cultural e Recreativa de Santiago de Piães 

Associação Cultural e Recreativa de Sernancelhe 

Associação da banda Musical de Gouviães 

Associação Filarmónica de Tarouca 

Associação Filarmónica de Vilar Seco 

Associação Filarmónica e Banda Juvenil de Magueija-Lamego 

Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa 

Associação Recreativa da Banda Marcial Ribeiradiense 

Banda Aliança de Pinho/Vila Maior 

Banda Aliança “Pinho” 

Banda da Associação Humanitária e Cultural de Abrunhosa 

Banda de Música da Casa do Povo de Ferreiros 

Banda de Música de Oliveira de Frades 

Banda de Música de São Cipriano "A Nova" 

Banda de Música de Sendim 

Banda de Música dos Bombeiros Voluntários de Castro Daire 

Banda de Música Velha da Casa do Povo de São Cipriano 

Banda Filarmónica de Ribafeita 

Banda Filarmónica Juvenil do Lar Escola de Sto. António 

Banda Juvenil da Câmara Municipal de Nelas 

Banda Juvenil Zé Ribeiro 

Banda Marcial de Cambres 

Banda Marcial de Nespereira 

Banda Marcial de Tarouquela e Municipal de Cinfães 

Banda Musical 81 de Ferreirim 

Banda Musical e Recreativa de Penalva do Castelo 

Banda Musical Progressiva de Vila Cova à Coelheira 

Clube de Instrução e Recreio Musical de Eira Queimada 

Filarmónica de Mortágua 

Filarmónica de Santa Comba Dão 

Filarmónica Verdi Cambrense 

Sociedade Artística e Musical de Cinfães 

Sociedade Filarmónica Cabanas de Viriato 



Sociedade Filarmónica de Lalim 

Sociedade Filarmónica de Mões 

Sociedade Filarmónica de Salzedas 

Sociedade Filarmónica de Tibaldinho 

Sociedade Filarmónica Fraternidade de S. João de Areias 

Sociedade Filarmónica Harmonia de S. Pedro do Sul 

Sociedade Filarmónica Lealdade Pinheirense 

Sociedade Filarmónica Lobelhense 

Sociedade Filarmónica Tondelense 

Sociedade Musical 2 de Fevereiro 

Sociedade Musical de Moçâmedes 

Sociedade Musical Sto. António 

Sociedade Musical Vouzelense 

Sociedade Musical, Cultura e Recreio de Paços de Vilharigues 

União Musical Juventude e Amizade da Sobreira 
 

Total: 653 Bandas Filarmónicas em Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inquéritos aos Maestros que serviram de amostra 

 

From: cspm@live.com.pt 
To: mauriciopaulocosta@hotmail.com 

Subject: RE: repertório para banda 
Date: Thu, 29 Oct 2009 20:51:05 +0000 

 

Boa tarde, segue abaixo a nossa resposta. 

  
  

Marchas de Procissão 
  

Avé Maria, Inspiração Divina e Transfiguração. 
  

  

Marchas de Rua 
  

Manuel Vaz, Filarmonia e Manuel Joaquim de Almeida. 

  

Marcha de Concerto 

  

Vila Franca, Ares de Espanha, Hispânico e Olé Junqueira. 

  

Abertura ou Transcrição  
  

1812 e Ross Roy. 

  

Fantasia 
  

Arco Iris e Serranesca. 
  

Obra Ligeira 
  

Abba Gold, Pop Show nº4  

  

Rapsódia  

  

Recordações do passado e português suave. 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



From: mauriciopaulocosta@hotmail.com 

To: cspm@live.com.pt 

Subject: repertório para banda 
Date: Thu, 29 Oct 2009 20:36:32 +0000 

  

Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a 

selecção de algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de 

sopros, que posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos 

autores, se possível, que consideram melhores nos seguintes géneros 

(preciso apenas de dois nomes para cada género). 

  

 1 - marcha de procissão 

 2- marcha de rua 

 3- marcha de concerto 

 4- abertura ou transcrição 

5-fantasia 

 6- arranjo de música ligeira 

 7 - rapsódia 

  

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 



From: mauriciopaulocosta@hotmail.com 

To: mail@afonsoalves.com; arturtuba@hotmail.com; filipearrifana@gmail.com; 

filipemigueloliveira@hotmail.com; cluismacedo@sapo.pt; luisfcarvalho@yahoo.com; 
paulobotelhoclarinete@gmail.com; pedromsrodrigues@hotmail.com; ruimigarasilva@gmail.com 

Subject:  
Date: Sat, 2 May 2009 14:09:32 +0100 

Caríssimos Maestros e amigos 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de 

algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que 
posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se 

possível, que consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois 

nomes para cada género). 

  

  

1 - marcha de procissão 

Avé Maria - Madureira 

Soledad Coronada - J.Molina 

  

2- marcha de rua 

Maestro M. Joaquim - Carlos Marques 

Centenário Festivo - Carlos Marques 

  

3- marcha de concerto 

Olé Junqueira - Carlos Marques 

Consuelo Ciscar - Ferrer Ferran 

  

 



4- abertura ou transcrição 

Carmen - Bizet 

Guilherme de Tell  

  

5-fantasia 

Cassiopeia - Carlos Marques 

12 minutos na Lua - António de Carvalho 

  

6- arranjo de música ligeira 

Xutos Medley - Luis Cardoso 

Deep Purple Medley - ? 

  

7 - rapsódia 

Cantares de romaria - Madureira 

Canções de Outrora - Luis Cardoso 

  

agradeço desde já a colaboração de todos  

Maurício Costa 

 

 

 

 

 

 

 



De: Paulo Botelho (paulobotelhoclarinete@gmail.com)  
Enviada: segunda-feira, 4 de maio de 2009 22:13:54 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

Ola costa, desculpa só agora responder mas sabes como é, muito trabalho. de qualquer forma 

aqui vai. 
  

1. São Sebastião e Corpo Místico de Amílcar MOrais 

  
2. Filarmonia de Afonso Alves 

António Conde de Carlos Marques 
  

3. La Fiesta de Luís Cardoso 
Musica e poble de Ferrer Ferran 

  

4. Alcazar de Llano 
  

  
5. El camino real de Alfred Reed 

  

6. Xutos de Luís Cardoso 
Santana 

  
7. Bailar em Nespereira de V. Sequeira 

Canções da Tradição Luís Cardoso 
 

 

  
2009/5/2 Mauricio Paulo Soares da Costa <mauriciopaulocosta@hotmail.com> 

Caríssimos Maestros e amigos 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de 

algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que 
posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se 

possível, que consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois 

nomes para cada género). 

  

  

1 - marcha de procissão 

  

  

mailto:mauriciopaulocosta@hotmail.com


2- marcha de rua 

  

  

3- marcha de concerto 

  

  

4- abertura ou transcrição 

  

  

5-fantasia 

  

  

6- arranjo de música ligeira 

  

  

7 - rapsódia 

  

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos  

Maurício Costa 

 

 

 

 



De: Mauricio Paulo Soares da Costa [mailto:mauriciopaulocosta@hotmail.com]  

Enviada: sexta-feira, 10 de Abril de 2009 18:00 

Para: bmlixa@gmail.com; bandadaportela@gmail.com; carlos_musico@netvisao.pt; 
bandamusicatrofa@gmail.com; banda-aboimdanobrega@hotmail.com; 

bandademusicadeanadia@gmail.com; geral@bandadebelinho.com; 
bandamusicacarlao1@sapo.pt; bandacarregosa@hotmail.com; bandamusicalcete@gmail.com; 

banda.izeda@sapo.pt; bandaloureiro@sapo.pt; bandademateus@sapo.pt; 

bmpinheirodabemposta@gmail.com; bandamusica.alfena@sapo.pt; bmsanguinhedo@sapo.pt; 
amtsmusico@gmail.com; bmarrifana@gmail.com; bandafanhoes@gmail.com; 

bandacabreiros@gmail.com; bump@mail.pt; ccmb@ccmb.pt; geral@musicanova.web.pt; 
ribatuabanda@sapo.pt; bebarroselas@gmail.com; serrana_banda@hotmail.com; 

correio@airfa.net; osbazofias@gmail.com; mail@bfmamarrosa.com; avuca.avuca@clix.pt; 
bandaamares@hotmail.com; bf_famalicao@hotmail.com; bandadeodemira@gmail.com; 

bandafpinhel@sapo.pt; bandabouro@sapo.pt; bandafilarmonica_b@yahoo.com.br; 

bandadornelas@sapo.pt; lesaviseu@sapo.pt; geral@samp.pt; info@bandaforum.net; 
geral@bma.pt; geral@bandadafoz.com; bandamarcialancede@gmail.com; 

bandamarcialbairros@sapo.pt; marcialdefermentelos@gmail.com; mail@bandagueifaes.pt; 
bandamurca@mail.pt 

Assunto: pedido de informação 

  

Banda Marcial de Fermentelos 
(marcialdefermentelos@gmail.com)  

 
Você pode não conhecer este 

remetente.Marcar como confiável|Marcar como 
lixo 

Enviada: sexta-feira, 24 de abril de 2009 11:49:41 

Para:  
'Mauricio Paulo Soares da Costa' 

(mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

 

  

 
  

Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a 

selecção de algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de 

sopros, que posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos 

autores, se possível, que consideram melhores nos seguintes géneros 

(preciso apenas de dois nomes para cada género). 
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1 - marcha de procissão 

Invocação a deus - Fernando Costa 

Transfiguração - Amílcar Morais 

  

 2- marcha de rua 

Infantes do 6 - Amílcar Morais 

Homenagem a Domingos de Matos - Alexandre Fonseca 

  

 3- marcha de concerto 

Palha Blanco - Afonso Alves 

Vila Franca - Jorge Salgueiro 

  

 4- abertura ou transcrição 

Rienzi - Wagner 

La Gazza Ladra - Rossini 

  

  

5-fantasia 

La Legenda del Beso - Soutullo y Vert 

Arco Íris - Duarte Pestana 

  

  

 

 



6- arranjo de música ligeira 

Xutos Medley - Luís Cardoso 

Innuendo - Jorge Salgueiro 

  

  

7 - rapsódia 

Canções da Tradição - Luís Cardoso 

Recordações do Passado - Alberto Madureira 

  

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Re: pedido de informação 
De: geral@banda-stiago-silvalde.net  
Enviada: quinta-feira, 23 de abril de 2009 9:33:55 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

Caríssimos Maestros, 

 No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer 

a selecção de algumas obras escritas para banda 

filarmónica/orquestra de sopros, que posteriormente pretendo 

analisar e caracterizar. 

 Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos 

autores, se possível, que consideram melhores nos seguintes géneros 

(preciso apenas de dois nomes para cada género). 

  

1 - Marcha de Procissão 

"Santa Cecília" - Valdemar Sequeira 

"Corpo Místico" 

  

 2 - Marcha de Rua 

"Homenagem à Vila de Silvalde" - Ilídio Costa 

"Homenagem a Santiago de Silvalde" - Valdemar Sequeira 

  

 3 - Marcha de concerto 

"Armando Melo" - Valdemar Sequeira 

"O Engenheiro" - Ilídio Costa 

  

 4 - Abertura ou transcrição 

"Ross Roy" - Jacob de Haan 

"Marcha Eslava" - Tschaikowsy 

  

5 - fantasia 

"Oregon" - Jacob de Haan 

"Momentos Menores" - Ilídio Costa 

  

 6 - arranjo de música ligeira 

"Galáxia" - Amilcar Morais 

"Telstar" - Amilcar Morais 

 7 - rapsódia 

"Cantigas do Povo" - Manuel Ribeiro da Silva 

"Já Cá Cantas" - Alberto Madureira 

  

Com os nossos melhores Cumprimentose continuação de Bom Trabalho 

  

Mónica Góis 



Re: pedido de informação 
De: bmps2007@sapo.pt  
Enviada: quarta-feira, 15 de abril de 2009 18:29:09 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

Boa tarde, 

 

No sentido de ajudar na conclusão do seu trabalho, passo a informar algumas das "obras" que 
considero, neste momento, mais relevantes em cada estilo, na minha opinião e dentro do 

repertório que executamos ou estamos a ensaiar na nossa Banda: 

1 - marcha de procissão 

A Ti Manué... 

Nossa Srª do Ó 

 2- marcha de rua 

 Filarmonia 

 Artave  
 Beira-mar 

3- marcha de concerto 

Vila Franca  

Ares de Espanha 

  

4- abertura ou transcrição 
 

Barbeiro de Sevilha  
Poeta e Aldeão 

5-fantasia 

Águeda Florida 
Acapulco 

  

6- arranjo de música ligeira 

Santana 

Elton john in Concert 
God Save the Queen  

7 - rapsódia 

Recordações do Passado 

Canções da Tradição  



RE: pedido de informação - Resposta possivel! 
De: Carlos Oliveira (carlos_musico@netvisao.pt)  
Enviada: segunda-feira, 13 de abril de 2009 11:15:43 

Para:  'Mauricio Paulo Soares da Costa' (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

Olá. Aqui fica o meu contributo e o desejo de muitos sucessos nesta linda carreira profissional. 

 Abraço e saudações musicais 

 

. Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a 

selecção de algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de 

sopros, que posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos 

autores, se possível, que consideram melhores nos seguintes géneros 

(preciso apenas de dois nomes para cada género). 

  

 1 - marcha de procissão:  

Transfiguração.  De Antonio Silva 

Avé Maria.  De  Alberto Madureira. 

  

 2- marcha de rua: 

Amigos para sempre.  De Alberto Madureira. 

Homenagem ao Dr. Manuel Vaz.  De Alexandre  Fonseca 

  

 3- marcha de concerto:  

Jardim da Graça.  De Álvaro Reis 

Encantos Sabrosis.  De Alexandre Fonseca 



 4- abertura ou transcrição:  

Contos de Lua Nova.  De Afonso P. Alves 

Abertura para o Gil.  De Jorge Salgueiro 

  

 5-fantasia:  

Cassiopeia.  De Carlos Marques 

O sonho do Rei.  De Afonso Alves 

  

 6- arranjo de música ligeira:  

Tributo a Carlos Paião.  De Álvaro Reis 

Selecção Beatles.  De Raul Cardoso 

  

 7 – rapsódia:  

Recordações do Passado. De Alberto Madureira 

Português Cantado.  De Carlos Marques 

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 

 

 

 

 



Reportório para Banda 
De: pedro sousa (msousa86@hotmail.com)  

 Você pode não conhecer este remetente.Marcar como confiável|Marcar como lixo 
Enviada: domingo, 12 de abril de 2009 19:48:16 

Para:  mauriciopaulocosta@hotmail.com 
 

 

Caro Sr. Mauricio Costa, antes de responder às suas solicitações permita-me manifestar a 
minha satisfação ao saber de outro estudioso e interessado por estes assuntos sobre as Bandas 

de Música. Eu também estudo esse assunto e recentemente, como autor, editei o livro "História 
da música Militar Portuguesa" onde registo a evolução dos agrupamentos musicais (Bandas) 

militares desde o sec XVIII até ao actual modelo de Banda Sinfónica. 

  
Se for útil permita-me assim a publicidade ao meu livro: "Hist. da Música Militar Portuguesa" da 

editora Tribuna da História.  
 

RESPONDENDO Á SUA QUESTÃO INDICO: 
    
Marcha de Rua 

Jose Macedo (Ilidio Costa)  

Cidade Invicta (Amilcar Morais) 

  

Marcha de Procissão: 

Nossa Srª da Saude (Jose Gomes Figueiredo)  

Senhora do Bom Despacho (S. Leite) 

   
Marcha de Concerto  

Os Cadetes do Diabo (Silva Marques) 

1989 (Amilcar Morais) 

  

Abertura 

Barbeiro de Sevilha 

Hight  Society (Man Fred Schneider) 
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Fantasia 

Uvas do Douro ( Duarte Pestana) 

Uma noite em Lisboa (Alvaro Reis) 

  

Arranjo de música ligeira 

ABBA GOLD (Arranj Ron Sebrets) 

The Cream of Clapton ( Arranj Eric   

  

Rapsódia  

Rapsódia Portuguesa (de Manuel Figueiredo) 
Castelos de Espanha ( R.Beck & J. Mabaar)  

 

Com os melhores cumprimentos e votos de um bom trabalho 
  

Pedro Marquês de Sousa 
(Soc Filarm. Providência-V. F. Azeitão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Re: pedido de informação 
De: Jose Silva Costa (jscostafafe@gmail.com)  
Enviada: sábado, 11 de abril de 2009 22:01:53 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

 

quando puderes manda-me duas obras que tu aches melhores de cada estilo que mando em 

baixo. 

  

  

  

1 - marcha de procissão  Transfiguração     (autor Amilcar Morais) 

  

  

  

2 - marcha de rua D.FAFE      (autor mauricio costa)----------DANIEL    (autorFrancisco Siilva) 

  

  

  

3 - marcha de concerto   Ares de Espanha     (autor ilidio costa)       

  

  

  

4 - abertura   Ross  Roy   (autor Jacob de Haan) 

  

  

  

5 - fantasia    A JAZZ FLAVOUR   (autor afonso alves) 

  

  

  

6 - arranjo de música ligeira 

  

  

  

7 - rapsódia    Canções da Tradição    (arr. Luis Cardoso) 

 

 

 

 

 

 

 



Re: pedido de informação 
De: sfilarmonicalcampo@sapo.pt  
Enviada: sábado, 11 de abril de 2009 10:07:41 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

 

Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de 
algumas obras escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que 

posteriormente pretendo analisar e caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se 

possível, que consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois 
nomes para cada género). 

 1 - marcha de procissão 

 2- marcha de rua 

 3- marcha de concerto 

 4- abertura ou transcrição 

 5-fantasia 

 6- arranjo de música ligeira 

 7 - rapsódia 

 agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 

 
Bom dia conforme solicitado junto enviamos algumas dasmúsicas mais tocadas 

ppela Sociedade Filarmónica de Louriçal do Campo e do agrado geral. 
 

Marchasde Rua - Paulo de autoria do nosso maestro Joaquim Cabral, Fonte do Brejo 
de Autoria do maestro Alvaro Reis 

 

Marchas de Procissão - Rainha da Paz de autoria de Joaquim Cabral, Amor de Mãe 
autor maestro Alvaro Reis 

 



Marchas de Concerto - Rosasde S.Fiel autor Joaquim Cabral, Suite Irlandeza 

autor Lino Guerreiro 

 
Marchas Fúnebres - No Cálvario autor Joaquim Cabral, NaCruz,por Nós autor Alvaro 

Reis 
 

Esperamos ir ao encontr o de V.Exª para mais consultas sfilarmonicalcampo.com 

onde poderá ouvir alguns enxertos do nosso CD com dez temas originais de autoria 
do nosso maestro Joaquim Cabral. Cumprimentos  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RE: pedido de informação 
De: Banda Musical de Parafita - Montalegre (bandaparafita@portugalmail.pt)  
Enviada: sexta-feira, 10 de abril de 2009 11:25:21 

Para:  'Mauricio Paulo Soares da Costa' (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

 

Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de algumas obras 
escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que posteriormente pretendo analisar e 
caracterizar. 

 Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se possível, que 
consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois nomes para cada género). 

 1 - Marcha de Procissão Transfiguração, Corpo Místico (A. Morais) 

 2 - Marcha de Rua  Manuel Joaquim de Almeida (Carlos Marques), O Guicho (Antero Ávila) 

 3 - Marcha de concerto La Fiesta (Luís Cardoso), Caminho de Santiago (Afonso Alves) 

 4 - Abertura ou transcrição Guilherme Tell (transcrição), Persis (Original) 

 5 – fantasia Pacific Dreams (Jacob de Haan) 

 6 - arranjo de música ligeira Deep Purple Medley (Nahoiro Iway),   

 7 - rapsódia Cantares do Povo 

  

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 

 

 



sugestão sobre obras. Um abraço. 
De: Augusto Araújo (aafaraujo@gmail.com)  
Enviada: quinta-feira, 9 de abril de 2009 18:44:34 

Para:  mauriciopaulocosta@hotmail.com 

 

 

1- Nª Srª do Monte ( Valdemar Sequeira)  ||  Nª Srª de Fátima (Ilídio Costa) 

 

2- Presidente António Fernandes ( Valdemar Sequeira) || Chega-lhe  Zé (Francisco 

Silva) 

 

3- Flores Maiatas (Ilídio Costa) || No Jardim ( Chicória) 

 

4- Tancredi (Arr. V. Sequeira) || Da Torre Negra ( Silva Marques) 

 

5- Laurentina ( Amílcar Morais) || Arco Irís (Duarte Pestana) 

 

6- Abba Gold (Arr. Ron Sebregts) || Storie di Tuttu i Giorni ( Arr. André Waignei) 

 

7- Tudo são Cantigas ( Hreminio Santos Leite) || Recordações do Passado ( A. 

Madureira da Silva)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RE: pedido de informação 
De: carlos lopes (musicaal75@hotmail.com)  
Enviada: quinta-feira, 9 de abril de 2009 18:20:18 

Para:  mauriciopaulocosta@hotmail.com 

 

 

M. rua : Prof.Oliveira marques  de  Valdemar Sequeira 
             bandasfilarmonicas.com  de  Valdemar Sequeira 

             Augusto Gonçalves    de  Amilcar Morais 
  

M. concerto : Bodas de Diamante    de  Amilcar Morais 

                   La Fiesta                de  Luis Cardoso 
  

M. procissão : São Romão       de   Hermínio  Santos Leite 
                    São Bento         de  Valdemar   Sequeira 

  
Abertura :   cerimonial stereo    de  Jorge  Salgueiro 

                 natum 1834           de   Carlos  Marques 

  
Fantasia :   Gaudium                 de    Luis  Cardoso 

                 Caminho para a Índia    de   Samuel Pascual 
  

Rapsódia  :  Canções de Outrora     de  Luís cardoso 

                 Português Cantando    de  carlos  Marques 
              

 
From: mauriciopaulocosta@hotmail.com 

To: banda.moreira.maia@hotmail.com; bandajunqueirense@sapo.pt; 
bandafilarmonicaribafeita@gmail.com; info@bandamusicalgondomar.com; geral@banda-stiago-

silvalde.net; bandariodemoinhos@gmail.com; musicaal75@hotmail.com; 

davidrabao@hotmail.com; jpfernandes_mus@hotmail.com; pedro.msousa@netvisao.pt; 
mario_barradas86@hotmail.com; bandasobreira@gmail.com; fusertaginense@gmail.com; 

bandadacovilha@hotmail.com; banda.nova@mail.pt; info@bandadearouca.com; 
bandaparafita@portugalmail.pt; sfuco@sfuco.pt; bandamarcialdovale@clix.pt; 

banda@bandavilaboaquires.com; bvmogadouro@iol.pt; acmlousada@iol.pt; 

afbjm_magueija@iol.pt; filamonica.patria.nova@gmail.com; ahbvz@clix.pt; 
bandacabeceirense@sapo.pt; sfumamarelos@mail.telepac.pt; info@bandamoreiralima.com; 

carvicais.acdr@clix.pt; info@banda-bombeirospsi.com; bandacolares@hotmail.com; 
bandafilarmonicapaul@sapo.pt; bandaliracercalense@hotmail.com; banda.m.arnoso@mail.pt; 

bandanespereira@portugalmail.com; bma@megamail.pt; geral@bandammachico.com; 

jcabreu@bmsantana.tk; bandadefigueiredo@aroucanet.com; bml@netc.pt; banda-
ramalde@iol.pt; bandatavira@mail.telepac.pt; cps.gandra@sapo.pt; bmrpc@portugalmail.pt; 

info@bandafajoes.com; banda_lobao@hotmail.com; bandavelhabarroselas@portugalmail.pt 
Subject: pedido de informação  

Date: Thu, 9 Apr 2009 15:51:21 +0100 

 

 

 

 



Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de algumas obras 
escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que posteriormente pretendo analisar e 
caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se possível, que 
consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois nomes para cada género). 

  

1 - Marcha de Procissão 

 2 - Marcha de Rua 

 3 - Marcha de concerto 

 4 - Abertura ou transcrição 

 5 - fantasia 

 6 - arranjo de música ligeira 

 7 - rapsódia  

  

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 

 

 

 

 



RE: pedido de informação 

De: 
Associação Banda de Música Moreira da Maia 

(banda.moreira.maia@hotmail.com)  

Enviada: quinta-feira, 9 de abril de 2009 17:15:08 
Para:  mauriciopaulocosta@hotmail.com 

 

 

Boa tarde. 

 
Aqui vai o nosso contributo. 

Ver abaixo a cores as respostas. 

 
Com os melhores cumprimentos, 

___________________________________________________  
Rodolfo Maia  

Pela Direcção da Banda de Música de Moreira da Maia 
 

 

 
From: mauriciopaulocosta@hotmail.com 

To: banda.moreira.maia@hotmail.com; bandajunqueirense@sapo.pt; 
bandafilarmonicaribafeita@gmail.com; info@bandamusicalgondomar.com; geral@banda-stiago-

silvalde.net; bandariodemoinhos@gmail.com; musicaal75@hotmail.com; 

davidrabao@hotmail.com; jpfernandes_mus@hotmail.com; pedro.msousa@netvisao.pt; 
mario_barradas86@hotmail.com; bandasobreira@gmail.com; fusertaginense@gmail.com; 

bandadacovilha@hotmail.com; banda.nova@mail.pt; info@bandadearouca.com; 
bandaparafita@portugalmail.pt; sfuco@sfuco.pt; bandamarcialdovale@clix.pt; 

banda@bandavilaboaquires.com; bvmogadouro@iol.pt; acmlousada@iol.pt; 
afbjm_magueija@iol.pt; filamonica.patria.nova@gmail.com; ahbvz@clix.pt; 

bandacabeceirense@sapo.pt; sfumamarelos@mail.telepac.pt; info@bandamoreiralima.com; 

carvicais.acdr@clix.pt; info@banda-bombeirospsi.com; bandacolares@hotmail.com; 
bandafilarmonicapaul@sapo.pt; bandaliracercalense@hotmail.com; banda.m.arnoso@mail.pt; 

bandanespereira@portugalmail.com; bma@megamail.pt; geral@bandammachico.com; 
jcabreu@bmsantana.tk; bandadefigueiredo@aroucanet.com; bml@netc.pt; banda-

ramalde@iol.pt; bandatavira@mail.telepac.pt; cps.gandra@sapo.pt; bmrpc@portugalmail.pt; 

info@bandafajoes.com; banda_lobao@hotmail.com; bandavelhabarroselas@portugalmail.pt 
Subject: pedido de informação  

Date: Thu, 9 Apr 2009 15:51:21 +0100 

Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de algumas obras 
escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que posteriormente pretendo analisar e 
caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se possível, que 
consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois nomes para cada género). 



  

1 - Marcha de Procissão 

N. Sra. do Ó - Rocha Martins 

N. Sra. da Boa Viagem - Rocha Martins 

  

2 - Marcha de Rua 

Manuel Joaquim Almeida - Carlos Marques 

Aquilino "Tuba" - Rocha Martins 

  

3 - Marcha de concerto 

Hispânico - Nuno Osório 

Zé Maria - Alberto Madureira 

  

4 - Abertura ou transcrição 

Arquipélago - Antero Ávila 

Contos da Lua Nova - Afonso Alves 

  

5 - fantasia 

Águeda Florida - Amílcar Morais 

A tempo e horas - Alberto Madureira 

  

6 - arranjo de música ligeira 

Xutos Medley - Luis Cardoso 

God Save the Queen - Carlos Marques 

  



7 - rapsódia  

Cantares das Regiões - Ilídio Costa 

Português Suave - Carlos Marques 

  

  

agradeço desde já a colaboração de todos os colegas 

  

Maurício Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Re: pedido de colaboração 
De: Valdemar Sequeira (valdemarsequeira61@gmail.com)  
Enviada: terça-feira, 7 de abril de 2009 18:40:27 

Para:  Mauricio Paulo Soares da Costa (mauriciopaulocosta@hotmail.com) 

 

 

2009/4/7 Mauricio Paulo Soares da Costa <mauriciopaulocosta@hotmail.com> 
Caríssimos Maestros, 

  

No âmbito da conclusão de um trabalho académico, necessito de fazer a selecção de algumas obras 
escritas para banda filarmónica/orquestra de sopros, que posteriormente pretendo analisar e 
caracterizar. 

  

Assim sendo peço que me informem os nomes das obras e respectivos autores, se possível, que 
consideram melhores nos seguintes géneros (preciso apenas de dois nomes para cada género). 

  

1 - Marcha de Procissão   Santa Cecília Valdemar Sequeira, Nossa Srª  do Monte Valdemar Sequeira , 
inspiração Divina ,  Casa de S. Paulo Ilídio Costa 

  

2 - Marcha de Rua Vinho do Porto Ilidio Costa, Casa da Musica D'Antas Valdemar Sequeira Bandas 
filarmonicas.com Valdemar Sequeira,  

  

3 - Marcha de Concerto Ares de Espanhã Ilidio Costa, Manuel Sequeira Valdemar Sequeira Olé 
Junqueira Carlos Marques. 

  

4 - Abertura ou transcrição Tiara do Sol Alberto Madureira, Maestro Costa de Ilidio Costa 

  

5 - Fantasia Ecos de Espanha ILidio Costa, Arco Iris Duarte Pestana ,  

  

6 - Arranjo de música ligeira ,Xutos Luís Cardoso  Pop Shou 3  Amilcar Morais, 

  

mailto:mauriciopaulocosta@hotmail.com
http://filarmonicas.com/


7 - Rapsódia Retalhos do Minho valdemar Sequeira, Sonhos de Portugal Alberto Madureira . 

  

agradeço a vossa colaboração 

cumprimentos 

  

Maurício Costa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 

Portaria n.º 247/2005 

 

de 9 de Março1 

 

 

O profundo interesse na divulgação dos bens culturais bem como o crescente número 

de manifestações artísticas, a par da democratização do ensino, potenciaram o 

incremento de mecanismos de resposta neste campo, por forma a satisfazer as 

inúmeras necessidades de desenvolvimento de apetências, designadamente nos 

domínios da criação, da interpretação, da produção, da difusão ou, simplesmente, da 

fruição. 

  

Consciente de que a educação artística constitui parte integrante da educação numa 

perspectiva global e equilibrada, o Governo determinou como prioritário o 

desenvolvimento de uma política sistematizada de enquadramento, apostando na 

qualificação daqueles que levam a cabo a tarefa nobre do ensino.  

 

Atendendo às necessidades específicas do ensino artístico, importa, por isso, definir 

as habilitações necessárias nos domínios da formação vocacional da música e da 

dança, de modo a reforçar os padrões de qualidade do exercício. 

  

Se, por um lado, se torna importante o quadro habilitacional exigido aos professores, 

por outro, a experiência comprovada nestes domínios constitui um reforço da 

qualificação. Todavia, o crescente número de exigências resultante da diversidade da 

oferta formativa tem levado a que o Ministério se confronte com uma carência 

significativa de professores habilitados. Assim, importa valorizar a experiência, em 

conjugação com as habilitações, ainda que possam ser de carácter suficiente.  

 

O reconhecimento das habilitações nos domínios da formação vocacional da música e 

                                                           
1
 Publicada na Série I-B do Diário da República n.º 48, de 9 de Março de 2005. 



da dança tem sofrido, ao longo do tempo, diversas vicissitudes. Com efeito, muito 

embora o Decreto-Lei n.º 194/99, de 7 de Junho, estabelecesse o sistema de 

acreditação dos cursos de formação inicial de educadores de infância e de professores 

do ensino básico e secundário, assim como um novo quadro habilitacional destinado à 

docência, não foi elaborada qualquer regulamentação destinada ao ensino vocacional 

da música e da dança.  

 

Com a extinção do Instituto Nacional de Acreditação de Formação de Professores, 

determinada pela Lei n.º 16-A/2002, de 3 de Maio, compete à Direcção-Geral dos 

Recursos Humanos da Educação, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea c), do 

Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 de Outubro, e da sua própria lei orgânica, proceder à 

regulamentação das condições habilitacionais para a docência, requeridas pela 

dinâmica da acção educativa.  

 

Assim: 

 

Ao abrigo da alínea a) do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 194/99, de 7 de Junho, em 

conjugação com a alínea d) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 208/2002, de 17 

de Outubro, e do n.º 2 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 310/83, de 1 de Julho: 

  

Manda o Governo, pela Ministra da Educação, o seguinte: 

 

1.º A presente portaria regulamenta o processo de reconhecimento de  cursos de 

ensino superior, universitário e politécnico, como habilitação para a docência do 

ensino vocacional da música e da dança.  

 

 

2.º À Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação incumbe, no  âmbito 

das suas competências: 

  

 a) Receber os requerimentos e instruir os processos de reconhecimento 

 de habilitações;  



 

 b) Solicitar, sempre que necessário, parecer às entidades competentes  sobre 

os pedidos constantes dos requerimentos referidos na alínea  anterior; 

  

 c) Analisar os processos pendentes à data da publicação da presente 

 portaria e propor a decisão final ao Ministro da Educação. 

  

3.º O reconhecimento de um curso de ensino superior como habilitação  para o ensino 

vocacional da música e da dança é feito por portaria. 

 

4.º As portarias referidas no número anterior indicarão: 

 a) O nome do curso e do estabelecimento que o ministra; 

 

 b) O acto ou actos normativos que aprovaram a estrutura curricular e o  plano 

de estudos que serve de base ao reconhecimento;  

c) O nível, ciclo de ensino e grupo(s) de docência para que o curso é 

 reconhecido; 

  d) A data a partir da qual o reconhecimento produz efeitos. 

 

5.º O reconhecimento dos cursos pode ser solicitado pelos  estabelecimentos de 

ensino superior que os ministram, antes ou após a entrada em funcionamento dos 

mesmos. 

 

 

6.º Os estabelecimentos de ensino superior que pretendam o reconhecimento de um 

curso devem instruir o requerimento mediante relatório, do qual consta 

obrigatoriamente a menção ao nível e ciclo de ensino e grupo(s) de docência para o 

qual é solicitado o  reconhecimento, que apresentará o seguinte modelo de 

organização: 



a) Projecto curricular e formativo; 

b)  Plano curricular com explicitação das áreas científicas das unidades  curriculares 

obrigatórias e facultativas que o integram, bem como o  número de unidades de 

crédito de cada unidade curricular, quando  aplicável; 

 c) As unidades de crédito referidas na alínea anterior deverão estar 

 obrigatoriamente em conformidade com o sistema de créditos ECTS 

 previsto na Declaração de Bolonha, quando da regulamentação deste. 

  

7.º O requerimento é dirigido ao Ministro da Educação e entregue na Direcção-Geral 

dos Recursos Humanos da Educação. 

  

8.º A análise dos requerimentos obedece à adequação do curso aos objectivos fixados 

por referência à organização dos respectivos conteúdos educativos e curricular de 

cada nível e ciclo de ensino. 

  

9.º A introdução de alterações aos currículos dos cursos reconhecidos importa uma 

nova apreciação pela Direcção-Geral dos Recursos Humanos da Educação, tendo em 

vista avaliar da verificação dos pressupostos de reconhecimento do curso.  

 

10.º A alteração dos normativos que qualifiquem cursos como habilitação para a 

docência, por iniciativa da Administração, encontra-se sujeita aos requisitos referidos 

no n.º 8.º 

  

11.º A presente portaria entra em vigor no dia imediato ao da sua publicação. 

A Ministra da Educação, Maria do Carmo Félix da Costa Seabra, em 18 de Fevereiro 

de 2005. 

 

____________________________ 

 
 
 



QUESTIONÁRIO 
 

BANDA MUSICAL DE CARRAZEDO DE MONTENEGRO 
 
 
 
 

O presente questionário insere-se num projecto de investigação de uma 

Tese de Mestrado em Música, especialidade em Direcção de Orquestra de 

Sopros da Universidade de Aveiro e pretende recolher informações e opiniões 

sobre a metodologia de ensino/aprendizagem utilizada nas Bandas 

Filarmónicas do concelho de Valpaços, bem como o repertório executado pelas 

mesmas. As suas opiniões são muito importantes, sendo fundamental que 

responda com a máxima sinceridade e reflexão pessoal.  

 

 

 

Obrigado pela colaboração. 

Maurício Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dados Pessoais 
 
Sexo 

• Masculino X□  

• Feminino □ 

 
 
Idade – 36 
 
 
Profissão – Professor  
 
 
 
Escolaridade/ Habilitações 
 
 
Ensino genérico 

• 1º Ciclo (instrução primária) □ 

• 2º Ciclo □ 

• 3º Ciclo □ 

• Ensino secundário □ 

 
 
Ensino vocacional 
 
• Conservatório – 8º Grau 
 
• Escola profissional ____ º Ano 
 
Ensino Superior 
 
Curso e Instituição – Licenciatura em professores de Educação Musical da 

Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto 

 
Qual a sua Nacionalidade? 
 
Portuguesa 
 
 
Local de residência? 
 
Póvoa de Varzim 



Questões 

 

1 - Indique o nome da Banda Filarmónica que dirige. 
 
Banda Musical de Carrazedo de Montenegro 
 
2 - Há quanto tempo dirige a Banda? 
 
Oito anos 
 
 
3 - Registe a periodicidade dos ensaios. 
 
Uma vez por Semana. 
 

4 - Quando um aprendiz chega pela primeira vez à Banda, que metodologia de 

ensino/aprendizagem utiliza? 

Orff. 

 

5 - Que material utiliza para a aprendizagem teórica? 

Fontaine, Freitas Gazul, Artur Fão. Métodos para todos os instrumentos e 

exercícios elaborados por mim. 

 

6 - Quantas horas semanais têm de teoria e de instrumento? 

Teoria – 3 horas; Instrumento – 3 horas. 

 

7 - As aulas são ministradas em grupo ou individuais? 

Teóricas em grupo e de instrumento individual e, por vezes, também em grupo. 

 

 

 

 

 

 



8 - Por quem são ministradas essas aulas? 

Maestro e professores. 

 

9 - Existem na Banda professores com qualificação de nível complementar ou 

superior para ministrar essas aulas? Qual (is) o (s) curso (s) que possui (em)? 

Nível superior – Trompete. 

Nível Complementar – Clarinete. 

 

10 - Quando é fornecido o instrumento ao aprendiz? 

Logo que se inscreve na Escola de Música da Banda. 

 

11 - Como é feita a escolha do instrumento? 

O aprendiz escolhe o instrumento, sempre em diálogo com os professores. 

 

12 - Quais os instrumentos musicais mais frequentemente escolhidos pelos 

aprendizes do sexo feminino e masculino? 

Sexo Feminino – Clarinete; Flauta transversal e Saxofone. 

Sexo Masculino – Trompete. 

 

13 - Em que momento é que os aprendizes passam a frequentar os ensaios 

gerais da Banda? 

Logo que conclua a escola de música. 

 

 

 

 

 

 



14 - Registe o repertório actual da Banda. (No corpo da dissertação) 

 

Título da Obra 

 

Há quanto 

tempo é 

executada 

Autor(es) 

Momento em que é executada 

(Assinale com uma cruz) Género 

Arruada Procissão Concerto Arraial 

EX: La Gazza La Ladra 5 Anos G. Rossini   X X Abertura 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Título da Obra 

Há quanto 

tempo é 

executada 

Autor(es) 

Momento em que é executada 

(Assinale com uma cruz) Género 

Arruada Procissão Concerto Arraial 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

15 - Indique a composição da Banda 

Instrumento Quantidade 

Flautim  1 

Flauta 5 

Oboé 0 

Corne Inglês 0 

Fagote 0 

Clarinete Mib 0 

Clarinete Sib 11 

Clarinete Baixo 0 

Sax Soprano 0 

Sax Alto 4 

Sax Tenor 2 

Sax Barítono 0 

Trompete 8 

Fliscorne 1 

Trompa 4 

Trombone 5 

Bombardino 2 

Tuba  5 

Contrabaixo Mib 0 

Percussão 5 

Outros Quantidade 

  

  

  

  

 



16 - Registe os serviços efectuados no ano de 2009. (No corpo da dissertação) 

 

Dia Mês Local Horário 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



17 - Indique os instrumentistas que frequentam ou frequentaram o ensino 

vocacional da música, bem como o nome da instituição e o ano/grau. 

Instrumento que executa Designação da instituição Ano/Grau 

Flauta Transversal Academia de Música de Lousada 2º Grau 

Flauta Transversal Conservatório Regional de Vila 

Real 

5º Grau 

Saxofone Academia de Artes de Chaves 6º Grau 

Clarinete ESPROARTE 12º Ano 

Clarinete Academia de Música da Póvoa 

de Varzim 

8º Grau 

Trompete Academia de Música de Lousada 6º Grau 

Trompete Conservatório de Música do 

Porto 

8º Grau 

Trompete Academia de Música de Lousada 4º Grau 

Trompete Academia de Música de Fafe 3º Grau 

Trombone ESPROARTE 10º Ano 

Trombone Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá – Guimarães 

5º Grau 

Trombone Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá – Guimarães 

3º Grau 

Bombardino Academia de Música Valentim 

Moreira de Sá – Guimarães 

6º Grau 

Trompa  ESPROARTE 11º Ano 

Trompa ESPROARTE 11º Ano 

Trompa Academia de Música de Fafe 3º Grau 

Tuba ESPROARTE 12º Ano 

Percussão Academia Nacional Superior de 

Orquestra 

1º Ano 

   

 



18 - Refira o repertório executado pela banda até ao ano de 1999. (Colocar 

apenas 4 marchas de rua, 4 de procissão, 4 de concerto, 4 aberturas, 4 

fantasias, 4 obras ligeiras, 4 rapsódias e 4 correspondentes a outros géneros – 

ex. hinos, concertos, etc.).   

Obra Género Compositor 

B.V de Carrazedo de Montenegro Marcha Rua Jorge Lages 

Arruada em Carrazedo Marcha Rua Jorge Lages 

Saudação a Mateus Marcha Rua Fernando Costa 

Vinho do Porto Marcha Rua Ilídio Costa 

Invocação a Deus Marcha de Procissão Fernando Costa 

Sta Bárbara Marcha de Procissão Jorge Lages 

Ave de Fátima Marcha de Procissão Arr. Martinho Oliveira 

Sra da Hora Marcha de Procissão Fernando Costa 

Amendoeiras em Flor Rapsódia Arr. Martinho Oliveira 

Ensaio Geral Rapsódia Jorge Lages 

Santos Populares Rapsódia Arr. Jorge Lages 

Chula Duriense Rapsódia Arr. Martinho Oliveira 

As Raparigas da Minha Banda Ligeiro Arr. Martinho Oliveira 

A Ternura dos 70 Marcha de Concerto Jorge Lages 

Amores de Pedrógão Marcha de Concerto Anónimo 

Olimagno Marcha de Concerto Martinho Oliveira 

Neca Garoto Marcha de Concerto Hermínio Santo Leite 

Solidão Fado Jorge Lages 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



19 - Indique as obras/compositores mais executadas pela Banda nos últimos 

dez anos e na actualidade. 

 

Últimos dez 
anos 

Nome da obra Compositor Na 
actualidade 

Nome da 
obra 

Compositor 

Marcha de 
procissão 

Transfiguração Amílcar 
Morais 

Marcha de 
procissão 

Ave-maria Alberto 
Madureira 

Marcha de 
Rua 

Manuel Vaz Alexandre 
Fonseca 

Marcha de 
Rua 

Manuel 
Casimiro 

Valdemar 
Sequeira 

Marcha de 
Concerto 

Pérola 1959 Ângelo 
Moreira 

Marcha de 
Concerto 

Hispânico Nuno Osório 

Abertura Cavalaria 
Ligeira 

Suppé Abertura Cavalaria 
Ligeira 

Suppé 

Obra ligeira Pop Show nº4 Amílcar 
Morais 

Obra ligeira Bands 
Around the 

World 

Paul 
Yoder/Harold 

Walters 

Fantasia Cassiopeia Carlos 
Marques 

Fantasia Cassiopeia Carlos 
Marques 

Rapsódia Recordações 
do Passado 

Alberto 
Madureira 

Rapsódia Recordações 
do Passado 

Alberto 
Madureira 

Outro 
Género duo 

Clarinando Comello Outro 
Género Hino 

Hino da 
BMCM 

Maurício 
Costa 

 

20 - Indique seis Obras de Concerto (uma de cada género – Marcha de 

Concerto, Abertura, Fantasia, Obra Ligeira, Rapsódia, outros géneros) 

introduzidas nos últimos dois anos no repertório da Banda e seus respectivos 

compositores. 

 

Obra Compositor 

Hispânico – M. Concerto Nuno Osório 

1812 – Tomada de Moscovo – Abertura Tchaikovsky 

Selecção QB – Obra Lig. Arr. Luís Cardoso 

Fate of the Gods – Fantasia Steve Reineke 

Tarântula – Polca Amílcar Morais 

Canções da Tradição - Rapsódia Luís Cardoso 

 



21 - Indique quatro Marchas de Rua e quatro de Procissão introduzidas nos 

últimos dois anos no repertório da Banda e seus respectivos compositores. 

Marcha de Rua Compositor Marcha de Procissão Compositor 

Manuel Casimiro Valdemar Sequeira Corpo Místico Amílcar Morais 

Gueifães em 

Marcha 

Carlos Marques Inspiração Divina J. Lima 

Filarmonia Afonso Alves Ave-maria Alberto Madureira 

    

 

 

 

 

22 - Indique as obras e respectivos compositores que, na sua opinião, são 

melhores executadas pela Banda. 

Género Nome da Obra Compositor 

Marcha de Concerto Hispânico  Nuno Osório 

Abertura   

Fantasia Cassiopeia Carlos Marques 

Obra Ligeira Selecção QB Arr. Luís Cardoso 

Rapsódia Recordações do Passado Ilídio Costa 

Outro - Polca Tarântula Amílcar Morais 

 

 

 

 

 

 



23 - Indique as obras de concerto e os respectivos compositores que, na sua 

opinião, têm maior impacto no público em festas e romarias. (Podem ser obras 

não executadas pela banda). 

Género Nome da Obra Compositor 

Marcha de Concerto La Virgen de La Macarena Charles Roff 

Abertura 1812 – Tomada de Moscovo Tchaikovsky 

Fantasia Arco Irís Duarte Pestana 

Obra Ligeira Bands Around the World Paul Yoder/Harold Walters 

Rapsódia Canções da Tradição Luís Cardoso 

Outro Clarinando Comello 

 

24 - Indique qual o seu compositor preferido para Banda Filarmónica. 

 

Género 
Compositor Português Preferido 

(caso se aplique) 

Compositor Estrangeiro 

Preferido (caso se aplique) 

Marcha de Rua Carlos Marques Jonh Phillip de Sousa 

Marcha de 

Procissão 
Amílcar Morais  

Marcha de Concerto Ilídio Costa Ferrer Ferran 

Abertura Ilídio Costa Tchaikovsky 

Fantasia Duarte Pestana Steve Reineke 

Obra Ligeira Amílcar Morais  

Rapsódia Ilídio Costa  

Outro. Qual? -Polka Afonso Alves  

 

 

 

 

 

 



25 - Existem verbas para comprar obras novas? Não 

 

Se sim, qual a verba anual?  

 

26 - Em média, quantas obras são colocadas no repertório da Banda por ano? 

Seis. 

 

27 - Quanto tempo despende semanalmente para preparar as obras? 

Duas horas. 

 

28 - De que forma os seus executantes reagem ao repertório executado pela 

Banda? 

Reagem bem, porque normalmente ouvimos muita música juntos e todos 

podem dar a opinião relativamente ao reportório a trabalhar. 

 

 

 

 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

                                                                                    Maurício Costa 

                                                                              Fim 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONÁRIO 

 

BANDA MUNICIPAL DE VALPAÇOS 

      

Repertório Banda de Valpaços 



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



INQUÉRITO BANDA DE VILARANDELO 
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