
Uma tarde de música 10 anos depois 
 
 
 
São Paio de Oleiros, 20 de Agosto de 2005 
 
 
Dez anos depois de ter deixado de tocar nas filarmónicas decidi, assim que soube quais as 
bandas que estariam em São Paio de Oleiros, assistir a uma “tardada de música” filarmónica.  
 
O local onde instalaram os palcos e as condições envolventes - suficientemente grandes para 
as bandas - permitem toda a tranquilidade para se escutar boa música. 
 
Vedaram o trânsito na rua em frente. O espaço reservado às bandas está abaixo do nível da 
estrada cerca de 60cm e é separado por um pequeno muro. O acesso da estrada para a área 
dos palcos é feito por uma entrada relativamente larga com 2 degraus e dista do primeiro palco 
(o que mais próximo estava da Igreja) cerca de 15 metros. O segundo palco estava a cerca de 
50 metros do primeiro. 
 
A temperatura da tarde estava óptima para se ouvir e também para tocar música. Havia muito 
público, constituído em grande parte por muitos músicos filarmónicos. Foi sábado, dia 20 de 
Agosto. Como não há assim tanto trabalho filarmónico ao Sábado foi possível a muitos poder 
assistir a este “frente-a-frente” entre duas excelentes Bandas. 
 
Relativamente ao local e às condições para se ouvir as bandas, comparando com a maior parte 
dos arraiais das nossas festas, o de São Paio de Oleiros é dos poucos que nos permite ouvir 
quase tudo… 
 
Muito público conhecedor motiva e responsabiliza os artistas que actuam. Havia de facto, quer 
de tarde quer á noite muita gente no recinto. Ambas as bandas capricharam e tivemos uma 
“tardada” de música e peras!... 
 
E foi também por isso que decidi ir ouvi-las para além de que nutro pelos maestros das 
Bandas, José Ricardo e José Carlos e pelas mesmas, grande apreço e estima. 
 
A Banda de Vilela foi a “Banda da Festa”. A entrada das Bandas era ás 16:00, algumas 
centenas de metros antes do arraial. Poucos minutos depois, já se ouvia a Banda a desfilar. À 
entrada do arraial, cumprindo as formalidades há décadas instituídas, à passagem pelo palco 
da Banda de Melres, a  Associação Recreativa e Musical de Vilela (a Banda da Festa) 
saudou-a. Saudou o público e caminhou em direcção à Igreja subindo uns bons “pares” de 
degraus até ao nível da entrada. Deu uma volta pelo edifício e parou, como sempre se fez e 
faz, frente à porta principal a tocar uma marcha. 
 
Perfilados os mordomos, receberam os cumprimentos do Maestro José Ricardo, a marcha em 
execução seguiu até ao fim e terminou assim a entrada da Banda de Vilela. 
 
 
As Bandas a subir uns bons “pares” de degraus até à entrada principal da Igreja 

  
A Banda de Vilela e o maestro José Ricardo A Banda de Melres e o maestro José Carlos 
 
 



 
Pouquíssimo tempo depois depois, a Banda de Melres, sob a direcção do maestro José Carlos, 
acompanhado por José Martinho (Vice-Presidente da Banda) cumpriu exactamente o mesmo 
ritual. Entrou no recinto, saudou a Banda de Vilela e o público. Subiu os ditos degraus, 
marchou à volta da Igreja, parou na entrada principal voltada para o templo, o maestro 
cumprimentou os perfilados mordomos enquanto a banda tocava a marcha e, assim que esta 
terminou terminaram as entradas.  
 
Já a Banda de Vilela esperava no palco a oportunidade para começar o concerto. 
 

 
 
 

 
 

A Banda de Melres saudou o público – tal como a Banda de Vilela 
 
 
 
Cerca de 15 minutos depois estava já a Banda de Melres pronta no seu palco quando o 
maestro José Ricardo fez sinal ao maestro José Carlos, em jeito de perguntar se estava tudo a 
postos, ao que este respondeu, da mesma forma, afirmativamente e deu-se início ao concerto 
da tarde em São Paio de Oleiros. 
 
Diga-mos que ambas se prepararam muito rapidamente para iniciar o concerto, logo que 
terminaram a sua entrada. Nisso estão de parabéns. 
 
O programa do concerto – conservadoríssimo - foi o mesmo que há dez anos se fazia. Melhor, 
o mesmo que há 20 ou mais anos se faz. Quando se encontram as ditas “bandas boas” lá 
estamos nós a ouvir repetidamente as mesmas coisas. Mas porquê, maestros?!! Quem tem a 
coragem de arriscar e apostar na mudança? 
 
Depois do 1812, do Capricho Italiano, do Guilherme Tell, da Tanhäuser, do Juízo Final… tive 
que me vir embora. Não porque não gostasse de as ouvir mas porque já se fazia tarde e todas 
as obras, de vulto sem dúvida, já foram suficientemente escutadas e sobejamente 
“saboreadas”. 
 
Nessa altura já tinha tomado nota de alguns detalhes que queria confirmar: 
 
a) O nível artístico de ambas não tem nada a ver – na minha modesta opinião – com o que 
existia há 10 anos atrás. Estão ambas excelentes – na sua plataforma. Cada uma ao estilo do 
seu maestro, mas ambas se podem ouvir com agrado. Pormenores como desafinação, 
desequilíbrio sonoro, falta de conjunto, dicção deficiente, hesitação nas entradas, etc., são 
muitíssimo menos do que noutros tempos. Apesar de se tratarem de filarmónicas constituídas 
em grande parte por puros amadores, alguns com rudimentar formação, que muitas vezes 
fazem das tripas coração para poderem estar nos ensaios, o nível a que chegaram indicia que 
a metodologia utilizada pelos novos maestros tem resultados inovadores, totalmente 
impensáveis há alguns anos atrás. 
 



 

  
O Maestro José Carlos - Melres O Maestro José Ricardo - Vilela 

 
b) A regência dos jovens maestros, diferente e elegante, precisa e clara, a própria forma como 
interpretam as obras e como as bandas se ajustaram à personalidade dos seus directores 
artísticos, à nova realidade, confirma o prognostico de algumas personalidades da nossa praça 
(leiam-se, nas entrevistas a este site, a afirmação do Prof. Ant.Ribeiro quando refere que as 
bandas daqui a vinte anos estarão “irreconhecíveis”,  ou como “Orquestras Sinfónicas, de 
grande nível”  - como pressagia o compositor Valdemar Sequeira .  
 
As Bandas a que tive o prazer de assistir, em concerto, Melres e Vilela, estão indubitavelmente 
melhores artisticamente. É pena, efectivamente, que o repertório continue a ser 
maioritariamente o mesmo de há vinte/trinta anos atrás, até nalgumas rapsódias. 
 
Todavia, à noite, cerca das 23H00 quando voltei, para assistir a pelo menos uma rapsódia, 
verifiquei que nesta área algumas mudanças já se introduziram. Se não no género pelo menos 
na “atitude”, na cena… 
 
Assisti, já em fase muito adiantada, à rapsódia “Desfolhando Cantigas” pela Banda de Vilela, 
em que se levanta um jovem adolescente e toca requinta a solo, de pé, de memória, voltado 
para o público, uma melodia popular da região de trás-os-montes. Tem frieza que chegue para 
enfrentar o público sem vacilar, não se enganou em nenhuma nota, fê-lo com pose de solista 
experiente e de quem gosta do papel. Em suma foi um espectáculo que o público reparou com 
atenção e aplaudiu efusivamente. O maestro José Ricardo tem um trunfo que no género é 
difícil de superar. Estratégia reservada a quem vive estas coisas intensamente… 
 
A banda de Melres apresentou uma nova rapsódia do jovem compositor Alexandre Coelho, 
“Memórias do Povo” muito recente, com excelente impacto em arraial. É um retrato claro da 
música tradicional da região do compositor – Nespereira – mas não é só uma rapsódia “é uma 
obra” refere o maestro José Carlos. São cerca de 19 minutos de música e, curiosamente, pela 
diversidade, em geral, patente nesta obra, passam os minutos muito depressa. A atenção do 
público e o interesse, aquando da sua execução - das “Memórias do Povo” - , foram expressos 
nos volumosos aplausos de agradecimento finais. É nova a Rapsódia e é excelente, é novo o 
compositor, foi excelentemente bem interpretada e é lógico que o “povo” sensível, agradece e 
aplaude. Foi uma festa, um final apoteótico pela banda de Melres. 
 
No final ambas repetiram os gestos de cortesia iniciais para encerrar a sua actuação individual. 
Contudo, cada uma fez um pequeno concerto de música popular, de pé frente à Igreja, para o 
público apinhado á sua volta e à espera desse “rebuçado” a que as Bandas o habituaram. 
 
O último momento musical da festa fez-se tocando as Bandas em conjunto uma marcha de 
Amílcar de Morais. Fez-se alguma música portuguesa, não tanto quanto seria desejável, mas 
fez-se alguma… 
 
Foi uma festa nos mesmos padrões de há dez anos atrás não obstante o nível diferente das 
Bandas. 
  
 
Mário Cardoso 
Agosto de 2005 


