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 Isso mesmo. Bandas de Música… e Músicos! Evito propositadamente a 
palavra “Filarmónico” pois pese embora o seu nobre significado (o m.q. amigo da 
música), este termo é muitas vezes usado de forma depreciativa, pretendendo 
conferir menoridade musical aos que da música não fazem profissão, o que não 
corresponde de todo à verdade . 
 Apesar do progresso nos ter trazido algumas facilidades logísticas e materiais 
inexistentes noutros tempos, penso que, ser hoje “amigo da música” é bastante mais 
difícil do que outrora constituindo para além do mais uma condição essencial para se 
ser Músico, amador ou profissional. 
 Comparem-se pois alguns aspectos do passado e do presente das Bandas de 
Música Amadoras. 
 

Recrutamento 
 O recrutamento de jovens para as Bandas é hoje bastante mais alargado, se 
tivermos em conta a população escolar existente. Contudo, as ofertas de divertimento, 
a facilidade de deslocação e de acesso a bens e serviços impensáveis há algumas 
décadas tornam esta missão cada vez mais espinhosa. Não é alheio a este facto o 
aparecimento da televisão, do vídeo, dos computadores e dos videojogos bem como 
de um sem número de solicitações boas ou más para as quais os jovens são 
invariavelmente o alvo preferido. 
 

Mobilização 
 É também, hoje, mais difícil a mobilização dos músicos para serviços que 
noutros tempos se faziam sem sobressaltos para os maestros e direcções. O crescente 
nível de escolaridade que a nossa sociedade felizmente permite, é incompatível com a 
aceitação de serviços durante a semana, devido à ocupação dos jovens nos seus 
deveres académicos. Por oposição, no tempo em que a quarta classe era a meta, (e não 
o era para todos), de tenra idade se começava a trabalhar, em muitos dos casos no 
campo, o que permitia uma disponibilidade maior, para além do engordar dos magros 
orçamentos familiares da época, mormente quando da Banda faziam parte pais 
(muitas das vezes de prole numerosa) e seus filhos. 
 Se nesse tempo aceitável, e até bem visto socialmente que os filhos aos 10-11 
anos acompanhassem os pais nas tarefas mais árduas, hoje, afigura-se-nos monstruoso 
que crianças dessa idade possam fazê-lo.  

 
Assiduidade e Permanência 

 Podem ser tidas em conta neste capítulo, todas as considerações que teci nos 
pontos anteriores. Existe porém uma outra realidade social que em muito obsta a que 
os jovens de hoje possam permanecer e ser assíduos às bandas de música, actividade 
cultural que quase todos escolheram por opção e na qual encontraram o são convívio, 
o prazer da música e um escape para as suas actividades quotidianas.  

De facto assiste-se de há algum tempo para cá ao “vender” a ideia de que cada 
indivíduo não tem que ser apenas “bom” na sua actividade profissional, mas sim “o 
melhor”. 
 Esta filosofia leva a que cada um de nós procure as melhores qualificações e 
uma especialização crescente, de forma a fazer face aos nossos mais profundos 



 

receios em relação ao futuro (desemprego, baixa do nível de vida, estatuto social, 
etc.). 
 Se bem que tudo isto seja verdade mesmo para aqueles que já encontraram o 
seu “lugar ao sol”, para os jovens trata-se de um autêntico dilema, uma batalha sem 
tréguas que os obriga desde muito cedo a lutar por boas classificações, afim de 
poderem ter acesso ao ensino superior. Conquistado esse acesso, possuir uma melhor 
nota dará sempre mais hipóteses de vir a frequentar o curso pretendido na 
Universidade mais desejada. 
 É por isto frequente ter-mos conhecimento de que determinado jovem que 
nasceu e sempre viveu em Coimbra, estar a estudar na Universidade de Faro, ou de 
um outro que sendo natural de Beja, foi parar a Viana do Castelo. 
 A ausência forçada (mas plenamente justificada) destes jovens, em relação à 
terra que os viu nascer (pelo menos para a música), constitui actualmente um dos 
maiores problemas das Bandas, no que respeita a recursos humanos. De referir que é 
normalmente nesta idade que os jovens adquirem a maturidade musical constituindo o 
seu abandono na maior parte dos casos um rude golpe no nível artístico das mesmas. 
 

O Papel Social 
 É evidente que a criação das Bandas de Música, está intimamente ligada à 
instituição castrense, devido à sonoridade mais poderosa dos instrumentos de sopro 
relativamente aos de corda que existem nas Orquestras Sinfónicas. O volume sonoro é 
pois um dos elementos essenciais para que as tropas que o ouvem se sintam 
encorajadas para a guerra. A cadência marcial é (foi) também muito importante, sendo 
que as tropas napoleónicas, alcançaram importantes vitórias por marcharem a 120 
passos por minuto, deslocando-se e tomando posições muito mais rapidamente do que 
o inimigo poderia imaginar. O sucesso de Napoleão viria a terminar, no nosso país, 
com a intervenção do célebre e ainda existente regimento dos “Camisas Verdes” - 
tropas Inglesas comandadas na época pelo Duque de Wellington – que marchavam (e 
ainda marcham) a 160 passos por minuto. 
 Não é apesar de tudo minha convicção que este tipo de música tenha nascido 
no meio militar. As festas e romarias sempre se socorreram das Bandas de Música 
para alegrar os seus programas profanos e abrilhantar alguns actos religiosos. 
 Afirmo e defendo que não sendo conservatórios de música no verdadeiro 
sentido da palavra, as Bandas são herdeiras e conservadoras de grandes e boas 
tradições musicais, mantendo o papel de descobridoras de talentos. Uma parte 
substancial dos músicos de sopro portugueses e estrangeiros aprenderam as primeiras 
notas na Banda da sua terra natal. Culturalmente, as Bandas, permitem a quem as 
integra e também a quem as ouve o contacto com o repertório musical clássico ou 
ligeiro de uma forma muito mais íntima do que a simples audição de música gravada. 

 Actualmente para além de conservarem muitas das actividades que tem desde 
há longa data, as Bandas funcionam como importantes centros de juventude onde para 
além de música se aprendem valores morais e éticos fundamentais a uma boa 
formação humana. Desta forma, constituem-se também como entidades muito 
importantes na acção preventiva de alguns males sociais, como a prostituição, o 
alcoolismo e a tóxico-dependência.  

 
O Futuro – Continuidade e Transformações 

 O prever o futuro é sempre bastante difícil, senão impossível. Posso apesar de 
tudo adiantar, sem me esquecer de que as Bandas também fazem parte da cultura 
popular, que existem dois caminhos possíveis: 
 - O tipo Alemão  



 

 Consiste na existência de um grande número de Bandas (só na Suábia há mais 
de 500), sendo a sua qualidade de um modo geral fraca. Estas Bandas são 
agrupamentos de aproximadamente 30 a 50 músicos e a sua actividade principal é 
abrilhantar festas da cerveja usando um repertório muito simples, constituído 
maioritariamente por marchas, galopes e polcas tipicamente alemãs. 

- O tipo Belga / Holandês 
 Nestes dois países, o número de Bandas existente é igualmente elevado e o 
número de executantes por agrupamento é sensivelmente o mesmo. Apesar disso, a 
qualidade musical é manifestamente superior. De referir que, quer deste tipo, quer do 
tipo alemão, existem agrupamentos com maior dimensão e de grande qualidade, 
sendo em maior quantidade na Bélgica e na Holanda. 
 A componente cultural erudita, é nas Bandas destes dois países muito superior. 

…Finalmente 
 Como elemento activo no meio musical, tenho opiniões muito concretas em 
relação ao mundo das Bandas. Se me fosse dado escolher o caminho, seguiria 
claramente o rumo Belga/Holandês pois é do meu ponto de vista, aquele que mais 
serve os ideais artísticos dos músicos. Não nego contudo que outras sensibilidades 
defendam o modelo Alemão, mais virado para a cultura popular. 
 De uma forma ou de outra, o apoio de governos, autarquias locais, e demais 
entidades oficiais, é fundamental para a existência e evolução das Bandas. Já agora, 
não seria mais útil, que em vez de se despender milhares de contos na recuperação de 
jovens vitimas dos males sociais que atrás referi; se investisse na prevenção desses 
mesmos males? Não serão as Bandas de Música um dos meios eficazes para o fazer? 
Pensemos nisto! 
 Pelo que acabo de expor neste meu já longo artigo apelo a todos: pais, filhos, 
músicos, não músicos, novos ou velhos, amadores ou profissionais… 
  Sejamos todos FILARMÓNICOS…    
     …entenda-se - AMIGOS DA MÚSICA ! 
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