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BANDA DO EXÉRCITO – DESTACAMENTO DO PORTO 
 

A Banda do Exército – Destacamento do Porto é criada como consequência das várias 
transformações e reestruturações levadas a cabo, na organização do Exército 
Português, desde o início do séc. XIX até aos dias de hoje. Assim, é legítima herdeira 
das tradições históricas das antigas bandas militares sediadas na cidade do Porto, 
nomeadamente a Banda Militar do Regimento de Infantaria Nº 6, Banda Militar do 
Regimento de Infantaria Nº 18, Banda da Região Militar do Norte, Banda Militar do 
Porto e demais designações estabelecidas por via das várias reorganizações, ao longo 
dos tempos, da música militar no Exército. 
Dentro da estrutura militar, tem por missão assegurar, no respetivo âmbito de 
atuação, as normas de protocolo relativas às cerimónias e atos militares e participar 
em atividades culturais e recreativas da responsabilidade do Exército. 
O elevado nível artístico, tornaram-na conhecida e estimada não só na região onde 
está sediada, mas também em outros locais do país onde se tem apresentado. 
Efetivamente, para além da intensa colaboração e brilhantismo que confere às 
inúmeras cerimónias e desfiles militares, a sua ação tem sido considerada relevante 
como elemento de divulgação da cultura musical no seio das populações nortenhas. 
Para além das atividades estritamente militares, foi ainda designada para representar o 
Exército nos festivais de bandas militares, tendo efetuado “Tattoos” nas cidades do 
Porto, Coimbra, Évora, Braga e Maia. 
Em setembro de 2008 foi convidada a representar o Exército Português no “Encuentro 
Internacional de Bandas Militares Segovia Military Tattoo 2008”, na cidade espanhola 
de Segóvia. 
Em parceria com a Banda Sinfónica Portuguesa colaborou em novembro de 2007, 
2008, 2010 e Julho de 2012 na realização dos II, III, IV e X Cursos Nacionais de Direção 
de Banda com os prestigiados maestros Jan Cober (Holanda), Douglas Bostock 
(Inglaterra), Eugene Corporon (EUA) e José Rafael Pascual Vilaplana (Espanha), 
respetivamente. 
Em agosto de 2009 foi convidada a participar no festival anual internacional 
ClarinetFest 2009, acompanhando reputados clarinetistas solistas internacionais, numa 
organização da Associação Internacional de Clarinete, na Casa da Música na cidade do 
Porto. 
Passaram por esta banda os mais ilustres maestros de bandas militares, sendo de 
destacar, os já desaparecidos: Capitão Domingos Caldeira, primeiro maestro de que se 
tem conhecimento, Capitão João Carlos de Sousa Morais, talentoso maestro e 
compositor, cujas obras se têm mantido através dos tempos nos mais variados 
programas de concerto, e o Capitão Carlos Soares de Oliveira, maestro ainda hoje 
muito recordado e tido como referência no contexto de grandes maestros militares. 
Atualmente, e desde Outubro de 2012, é chefiada pelo Capitão Chefe de Banda de 
Música Alexandre Lopes Coelho. 

 



BANDA DO EXÉRCITO – PORTO 
 

VILA NOVA DE CERVEIRA 
 

   

 
Programa de Concerto 

 
Flashing Winds..............…………………………………..…….Jan Van der Roost 

 

Comic Overture...............................................................................Ferrer Ferran 

 

Orient Express……………….....…………………………..…….……Philip Sparke 

 

And Multitude With One Voice Spoke………………………..……James Hosay 

 

1ª Fantasia Popular Portuguesa……………...……………Joaquim Luís Gomes 

 

Take The A-Train……………...……...……………Billy Strayhorn/arr. Nohiro Iwai 

 

Danzas Cubanas……………...…………………………..…………Robert Sheldon 

 

 

 

Direção: CAPITÃO CBMUS Alexandre Lopes Coelho 

 



LUGARES &
MÁQUINAS
NO TEMPO

Patrocínios: Apoios:

EXPOSIÇÕES

EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

bienaldecerveira.pt

28 de outubro a 3 de dezembro | 2016

EI-LOS
QUE PARTEM...

*

Fórum Cultural de Cerveira
terça a sexta-feira

     15h00 | 19h00

sábados e feriados
      10h00 | 13h00
     15h00 | 19h00


