
Depois do adeus… 
 
No meu último texto para este espaço, fiz um balanço dos meus doze anos como músico 
filarmónico. 
 
Quando escrevi esse texto, estava longe de adivinhar a sequência de acontecimentos 
que, de uma forma inevitável me levaram a tomar uma das decisões mais dolorosas da 
minha vida: abandonar a vida filarmónica. 
 
Por vezes, quando vivemos a vida com verdadeira entrega e paixão, somos confrontados 
com escolhas difíceis. No nosso íntimo, sabemos o que fazer, mas esse passo em frente 
é como punhal cravado na nossa alma. 
 
Felizmente, nestes momentos, os nossos verdadeiros amigos não nos deixam cair.  
 
Confesso que fui abordado por algumas bandas que, mal souberam da minha 
“disponibilidade”, me convidaram fazer parte do seu quadro. Contudo, tinha jurado a 
mim mesmo que, quando saísse de Crestuma, não iria para mais lado nenhum. 
 
No entanto, neste turbilhão de emoções, surge um convite “sui generis”. Convidam-me, 
não por aquilo que eu toco ou deixo de tocar mas, simplesmente, porque me consideram 
“um gajo porreiro”. 
 
Acreditem que fiquei dias e dias a matutar nisto. Eles não queriam o músico Pinheiro… 
queriam o Pinheiro. (ponto final). O convite torna-se ainda menos ortodoxo atendendo 
ao facto que partiu de um músico. Não foi o Presidente. Não foi o Maestro. Foi um 
colega que disse “quero o Pinheiro a tocar ao meu lado”. Esse grande amigo correu 
“seca e Meca”, massacrou Maestro e Direcção e este esforço comoveu-me. 
 
Não podia dizer que não. Primeiro, porque não podia deixar a vida filarmónica assim… 
sem mais nem menos. Segundo, porque não queria desiludir quem tanto apostou em 
mim. 
 
Rumei à Banda Musical de Gondomar. Esta é a minha nova casa, a minha nova família. 
Disseram-me “não vás para lá, que a banda não vale nada…”. Respondi “quero lá saber, 
o ambiente é espectacular”. 
 
De facto, algo para além da música, do dinheiro, me atraiu a este local: os amigos! 
 
Contudo, nunca deixei, nem deixarei de amar a Sociedade Filarmónica de Crestuma. 
 
Por isso, pela primeira vez em 12 anos, assisti a um concerto da minha “eterna” 
banda… do lado de fora.  
 
Foi uma experiência emocionante.  
 
Não é fácil sair de casa para ir ver a banda que, até há bem poucos meses, era a nossa 
segunda casa. Não é fácil olhar para aquele palco e não poder saltar lá para cima para 
partilhar do entusiasmo dos amigos que lá ficaram. 
 



Mas, é muito fácil vibrar e aplaudir. É muito fácil viver esta experiência com um sorriso 
nos lábios, porquê? 
 
Primeiro, pelas pessoas. É bom poder ver, apreciar, aplaudir aqueles que nos ajudaram a 
crescer para a música, aqueles que ajudamos a crescer para a música e aqueles que 
agora vestem a farda pela primeira vez, determinados a crescer na música. 
 
Segundo, porque a banda teve a maturidade de enfrentar um processo de renovação e 
aproveitá-lo da melhor forma. Apesar de muitos terem vaticinado o fim, a catástrofe, o 
descalabro, a banda apresenta-se saudável, e augurando uma nova época repleta de 
êxitos. É certo que perdeu músicos nucleares em alguns naipes, mas em Crestuma 
sempre se formaram bons músicos, sempre houve capacidade de auto-renovação,  
 
Terceiro, porque num belo Domingo de sol, numa bela tarde primaveril, conseguiu 
encher um salão com cerca de 300 lugares, ficando mesmo algumas pessoas de pé. 
Quantas manifestações culturais terão esta fantástica adesão de público? 
 
Quarto, porque a banda de Crestuma deixou de ser uma banda só de exportação. 
Crestuma sempre foi uma banda que formou bons músicos e maestros para outras 
bandas (Moreira Jorge, Rodolfo Campos, Hermenegildo Campos, Joaquim Costa, 
Manuel Moura, José Moura, Gil Lopes, entre muitos outros). Pela primeira vez em 
muitas décadas, temos um maestro de fora. Pela primeira vez em alguns anos temos 
vários músicos formados fora da banda a tocar connosco, o que é bastante salutar. 
 
Sinceramente, só fiquei com pena de não terem estreado nenhuma obra nova. Era 
tradição deste concerto de apresentação, estrear uma ou mais obras ensaiadas durante o 
“defeso”. 
 
No entanto, foi uma tarde bem passada. 
 
Fica sempre a saudade, a nostalgia mas, acima de tudo, a alegria por ver que a nossa 
“eterna” banda tem um grande futuro pela frente. 
 
Bem hajam todos aqueles que nela continuam!!! 
 
 
 
António Carlos Rodrigues Pinheiro 
 


