
 
 
 
 
 
 
 
 
25 de junho de 2022 
19.00 horas 
Praça Urbano Tavares Rodrigues, Feijó 
Concerto de Abertura do Festival de Música Terras de Santiago 
Projeto Plus Band da AMA e da Banda da Sociedade Filarmónica União Artística 
Piedense 
Direção: David Costa e Fernando Palacino 
 

Em setembro de 2021, a Academia de Música de Almada, em parceria com os Agrupamentos 
de Escolas do Monte de Caparica e Romeu Correia deu início a um projeto piloto no âmbito do 
ensino da música, o Projeto Plus Band.  

Este projeto consiste num tipo de aprendizagem musical "ao instrumento", num contexto 
essencialmente prático e com particular relevo para a música de conjunto, diferenciando-se, 
ao abrigo da flexibilidade curricular do ensino da música lecionado na maioria dos 
Conservatórios e Academias de Música. Tem ainda como mais valia, o facto de todo o projeto 
ser desenvolvido em contexto escolar.  

O projeto Plus Band assume também um cariz social, tendo em conta que todos os alunos que 
frequentam ou pretendam integrar este projeto, têm acesso gratuito a todo material didático 
(instrumentos incluídos), sendo o custo da sua formação assegurada através de Contrato de 
Patrocínio, com a DGEstE, não sendo, por isso, solicitado às famílias qualquer 
comparticipação financeira.  

Tendo em conta que um dos objetivos deste projeto é também o de dotar as Bandas 
Filarmónicas do Concelho de novos elementos, pareceu-nos interessante juntar dois projetos, 
um recém-formado, constituído por jovens com idades entre os 10 e os 12 anos e outro com 
133 anos, com uma constituição multietária, cumprindo-se uma vez mais com o objetivo 
primordial deste festival, o da partilha de experiências e realidades e o intercâmbio entre 
diferentes realidades musicais.  

Programa 

Plus Band da Academia de Música de Almada 

Hey, Ho! Nobody´s home 
Majestic March 

High Flyer 
Aloha Oe 

American Folk song 
High seas 
Marianne 

Bill Grogan´s Goat 
Canções Tradicionais Americanas e Europeias 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sociedade Filarmónica União Artística Piedense 

 

Memorias of friendship 
Satoshi Yagisawa 

 
Flashing Winds 
Jan Van der Roost 

 
Tema Final da 5ª Sinfonia de Beethoven 

Arrr. Mike Hanniekel 
 

African Symphony 
Naojiri Iwai 

 
Atlantic Avenue 

James Hosay 
 

Caravan 
Richard Saucedo 


