ORÇAMENTO PARTICIPATIVO SABROSA 2019
PROJETO CULTURAL

1. Enquadramento
Tendo em conta o especial gosto que possui pela música desde tenra idade, o participante
sempre procurou incutir na sua freguesia alguma dinâmica musical, tendo na sua
juventude na década de 50 do século passado, criado o Grupo Folclórico São Martinho
de Anta (também conhecido por os “Zíngaros)”.
Mais tarde e quando regressou de França, como emigrante colaborou com a Banda
Musical de Sabrosa, na década de 80, com a participação dos seus filhos Francisco Pereira
da Costa Ferreira e José Pereira da Costa Ferreira, altura em que essa associação musical
retomou a sua atividade ininterrupta até aos dias de hoje.
Promoveu ainda algumas iniciativas musicais no Centro Cultural de São Martinho de
Anta em colaboração com os irmãos Lemos apresentando alguns concertos, quer no
centro, quer mais tarde no Lar Miguel Torga. Recentemente, tem desafiado o seu filho
Francisco Pereira da Costa Ferreira a encetar algumas iniciativas que decorreram em 2017
e 2018 em parceria com o Espaço Miguel Torga, a Banda Musical de Sabrosa e com a
colaboração de importantes instituições às quais o mesmo se encontra ligado enquanto
Diretor Pedagógico e Diretor Artístico, designadamente a Academia de Música de Costa
Cabral e a Banda Sinfónica Portuguesa. Estas iniciativas contaram com a realização de
master classes, concertos de música de câmara e recital de jovens músicos durienses. É,
pois, com toda a determinação que o participante pretende ver, por um lado, valorizada a
dinâmica social e cultural do seu concelho e por outro, contribuir para a expansão da
marca “Sabrosa” no nosso país através do presente projeto. Para o efeito, o participante
estabeleceu contactos com algumas entidades que prestarão apoio na presente candidatura
tais como a Banda Sinfónica Portuguesa, Academia de Música de Costa Cabral, Quinta
do Portal, Banda de Música de Sabrosa, necessitando que posteriormente sejam
desencadeadas outras parcerias tais como Escola Secundária Miguel Torga e parcerias
locais adiante explanadas.

2. Temáticas
A presente proposta centrar-se-á em 4 temáticas:

a)

Estágio de Aperfeiçoamento Artístico da Banda Musical de Sabrosa

Este estágio pretende convidar o maestro Francisco Ferreira, acima identificado, que
durante dois fins intensivos e em colaboração com um conjunto de chefes de naipes de
reconhecido mérito artístico e por si escolhidos dinamizarão com todos os músicos da
Banda de Música de Sabrosa e alguns jovens da região que se queiram associar a este
projeto a preparação de um novo programa musical para a realização de um concerto
final. A proposta de data seria entre fevereiro e abril de 2019.

b)

Concerto da Banda Musical de Sabrosa no X Encontro de Bandas

Filarmónicas da Fundação Casa da Música no Porto
A Banda Sinfónica Portuguesa, enquanto parceira do Encontro de Bandas Filarmónicas
que é organizado pela Fundação Casa da Música, e em que o seu filho Francisco Ferreira
é consultor artístico do referido encontro, procederá ao convite da Banda de Música de
Sabrosa para se apresentar em concerto no sábado dia 27 de julho de 2019, na sala
Guilhermina Suggia, espaço com capacidade para aproximadamente 1200 pessoas e onde
a mesma poderá apresentar um concerto musical com a duração de cerca de uma hora.

c)

Recital de Jovens Músicos Durienses

Este recital pretende trazer ao Espaço Miguel Torga novos talentos, com ligação ou raízes
ao concelho de Sabrosa, com idades compreendidas até aos 20 anos que se destaquem
pela sua interpretação musical. A proposta de data seria em julho de 2019.
A seleção dos jovens talentos estará a cargo da Academia de Música de Costa Cabral.

d)

III Festival Júnior BSP

O Festival Banda Sinfónica Portuguesa (BSP) Júnior consiste num programa de carácter
pedagógico, cultural e recreativo que tem como foco o desenvolvimento musical e
humano de jovens instrumentistas. Este festival conta já com duas edições realizadas em
2017 e 2018 na freguesia de Paço de Sousa, no concelho de Penafiel. Tem contado com
a participação de cerca de duas centenas de jovens músicos entre os 14 e os 25 anos,
oriundos de todo o território nacional, possibilitando a criação de duas orquestras de
sopros e percussão, que se apresentam em concerto final na Casa da Música.
O programa do festival, que irá contar com a colaboração de convidados nacionais e
internacionais, terá como objetivo promover a partilha de conhecimentos em diversas
atividades, nomeadamente workshops, masterclasses, ensaios de naipe, orquestra,
concertos na comunidade e atividades de grupo.
Num programa onde “o todo é maior do que a soma das partes”, é através da diversidade
de atividades que são criadas oportunidades para o desenvolvimento do potencial máximo
de cada jovem.
Este festival a ter lugar entre 26 e 31 de agosto de 2019 e que trará a Sabrosa alguns dos
melhores músicos portugueses dos sopros e percussão, um maestro estrangeiro de renome
internacional, um master class de direção com alguns jovens maestros de enorme
qualidade a nível mundial, contará com a realização de um concerto de música de câmara
no dia 28, um concerto sinfónico no dia 30 e o concerto final no dia 31 na Fundação Casa
da Música.
Todo o processo de inscrição dos jovens, convites a maestros, professores será da
responsabilidade da Banda Sinfónica Portuguesa.

