
 
Memórias Soltas 

 
Por vezes, damos por nós a pensar como tudo começou: como chegamos a determinado 
emprego, a determinado curso, a determinada arte… 
 
Tenho uma mente aberta para o futuro e, para mim, o passado é apenas um conjunto de 
recordações. Contudo, há recordações tão saborosas que, quando as sentimos, é como se 
tivéssemos a viver de novo esses momentos. 
 
Lembro-me de desde muito novo ouvir música. Aos sábados de manhã era frequente ir a 
correr para o quarto dos meus pais. A minha mãe saía para o trabalho e eu ficava com o 
meu pai na cama a desfrutar da “mistela” que é a sua colecção de cassetes e vinis. Desde 
Pink Floyd a Marco Paulo, Clemente a Bonney M, passando pelos grandes êxitos das 
décadas de 50, 60 e 70 da música portuguesa e internacional, graças a Deus, eu ouvia de 
tudo, até mesmo música clássica: o meu pai deliciava-se com a abertura d’ “O Barbeiro 
de Sevilha”. 
 
Talvez por isso, ainda hoje tenha dificuldade em responder à pergunta “Qual o teu 
género de música favorito?”. 
 
Contudo, neste meu despertar para a música houve momentos que me marcaram. A 
canção “Contentores”, do álbum “Circo de Feras” dos Xutos&Pontapés, foi 
provavelmente a primeira coisa que decorei em toda a minha vida. Decorria o ano de 
1987. Por essa altura, já pegava num guarda-chuva, transformava-o numa guitarra e 
fingia ser o guitarrista dos Europe em frente à televisão, berrando o “The Final 
Countdown”. 
 
Mais tarde viria o “Mingos&Samurais” de Rui Veloso, (álbum que ainda hoje ouço 
repetidamente)… o meu primeiro concerto ao vivo e o fascínio pelas luzes pelo poder 
do som e pelo delírio de um público extasiado. 
 
Ao som de Barclay James Harvest e Pink Floyd descobri a paixão pelos sintetizadores, 
pelo rock progressivo e sinfónico. Paixão que ando a redescobrir ao som de Procul 
Harum, Yes e Traffic. Quando dei por ela, passava tardes na Igreja de Crestuma a 
descobrir o órgão, a inventar acordes e foi aí! “Quero ser músico!” 
 
E onde é que eu poderia aprender música? 
 
Na Sociedade Filarmónica de Crestuma, que entrou na minha vida e nunca mais saiu! 
 
Estávamos em Maio de 1993. 
 
Como já tinha muita prática a ler pautas por causa do meu autodidatismo no órgão 
litúrgico, logo na primeira aula “aviei” 10 lições de solfejo do 1º livro de José Firmino. 
 
Em poucos meses devorei 3 livros de solfejo do José Firmino, até que os professores da 
Escola de Música ficaram convencidos e perguntaram “O que queres tocar?” 
 



O meu sonho era ser percussionista! Quando era mais miúdo, roubava as agulhas de 
tricô da minha mãe e sentava-me a “acompanhar” os bateristas da rádio, da televisão… 
e das cassetes do meu pai. 
 
Contudo, na altura a percussão era encarada como um naipe de “quinta categoria”. O 
que era fixe era tocar clarinete. Então, contrariado, respondi “Clarinete”. 
 
“Olha, clarinetes não temos… mas podes ir tocar percussão!” Reflecti durante uma 
semana. Estávamos em Novembro de 1993. Em Janeiro de 1994 fui ao meu primeiro 
ensaio da banda a tocar… percussão! 
 
Lá estava eu com um par de baquetas na mão! Mas foi por pouco tempo, porque 
rapidamente me entusiasmei por todos os outros instrumentos, principalmente os mais 
“pequenos” como o triângulo, as castanholas ou o pandeiro (ainda hoje sou fascinado 
pela diferença que estes instrumentos, tantas vezes desprezados, fazem numa banda). 
 
No entanto, o meu percurso musical iria sofrer mais uma mudança de andamento. 
 
Ao fim de duas épocas de banda, surgiu a possibilidade de ingressar no Conservatório. 
Andava todo contente a tratar da inscrição quando me informam que “a Fundação 
Conservatório Regional de Gaia não dispõe do Curso de Percussão neste Ano lectivo, 
mas para o próximo já terá”. Para não perder a matrícula, tive que escolher outro 
instrumento… clarinete! 
 
A Direcção da banda, como achava que uma Requinta fazia falta, em vez de me darem 
um clarinete “normal”, “espetam-me” com uma Requinta… Mas, felizmente a requinta 
não valia um chavo, eu não tinha dedos para aquilo, nem embocadura e estava a atrasar 
o meu processo de aprendizagem. Rapidamente estava com um clarinete nas mãos… e 
adorava! 
 
Contudo, na banda sempre continuei como percussionista. Ia tocando clarinete no 
conservatório, em música de câmara e ia aos ensaios de naipe na banda tocar clarinete. 
 
Durante uma época, toquei clarinete na rua e fazia uma perninha nas obras em que podia 
ser dispensado da percussão. Cheguei a voltar à requinta para fazer uns solos no 
“Príncipe Igor”, mas aquilo correu “tão bem” que decidi instalar-me de vez nas traseiras 
da banda. 
 
Apesar de adorar o clarinete, nunca tive muito jeito para aquilo. Cheguei a ser Chefe de 
Naipe (grande pinta!) na Orquestra de Sopros do Conservatório, mas nunca me senti 
muito bem nessa posição. A percussão é bem mais interessante: menos monótona, mais 
colorida, mais dinâmica. De facto, a ideia de ficar ali sentado, na frente com mais uma 
dezena de músicos a tocar o mesmo instrumento que eu… não era para mim! 
 
Apesar de tudo, os tempos no Conservatório foram deliciosos. Camaradagem, espírito 
de grupo, troca de experiências… tudo isso ficou guardado não só na minha cabeça 
como também no meu coração. 
 
Recordo-me das tardes passadas em minha casa com os meus amigos da altura. 



Ouvíamos Wagner até à exaustação e devorávamos o reportório sinfónico do século 
XIX. 
 
Vim-me embora quando senti que havia valores que se estavam a perder. 
 
Durante algum tempo, os instrumentistas das bandas marcavam a diferença naquela 
escola. Ao contrário de outros alunos, principalmente violinistas e pianistas que 
decidiram aprender música não propriamente por gosto mas porque era “chique”, nós 
andávamos ali por paixão. 
 
E a comprovar tudo isto estava a nossa atitude, muito mais unidos que os outros, e as 
nossas notas, em geral, superiores. 
 
Mas, as pessoas crescem, vão ficando importantes e esquecem-se de onde vieram. 
 
Lembro-me do meu último dia no Conservatório: 
 
- o professor de clarinete recusou-se a dar aula, porque eu não tinha a boquilha que ele 
queria 
- a professora de Formação Musical, já devia ter uns 143 anos e não percebia nada do 
que andava ali a fazer 
- no ensaio da Orquestra, dos quatro primeiros clarinetes que havia, uma pouco tocava 
porque tinha subido nesse mesmo dia a primeiro, a outra divertia-se a trocar SMS com o 
namorado e a outra só queria tocar nos solos 
 
Tudo isto aliado ao facto de estar numa fase crítica do meu curso superior, levou-me a 
sair daquela porta e a nunca mais lá voltar (ok, voltei lá para anular a matrícula). 
 
Como nem tudo corre mal, o meu entusiasmo pela banda aumentou. Em bom abono da 
verdade, o Conservatório afastou-me da banda. Eu próprio fiquei um bocado pedante. 
 
Depois que desisti, voltei-me para dentro, para as minhas raízes e comecei a viver a 
música à minha maneira. 
 
O Maestro entregou-me a gestão da Escola de Música e encarregou-me de fundar a 
Orquestra Juvenil de Crestuma. 
 
Seguiram-se anos de grande realização pessoal. Acompanhei o crescimento musical de 
vários jovens que, hoje em dia, são bons músicos e, felizmente, já me ultrapassaram em 
técnica, musicalidade e não só. Hoje são homens e mulheres crescidos e olho para eles 
com orgulho mas também com muito respeito. 
 
Por razões profissionais, deixei a orquestra (que continua a funcionar), e limito a minha 
presença na Escola de Música às aulas de Percussão e a dar todo o apoio que posso, 
dentro das minhas possibilidades, aos outros colegas. 
 
A minha paixão pela Internet trouxe-me ao bandasfilarmonicas.com. 
 



Numa noite de fúria contra os insultos de uma “colega” do fórum, conheci a Ângela e 
ali se cimentou uma amizade que, meses mais tarde, de forma completamente casual e 
até mesmo ingénua, viria a dar origem à Banda Fórum. 
 
Durante todo este percurso, muitas vezes me interroguei sobre o que é a música, sobre o 
que ela representa para mim. Muitas respostas desfilaram sobre o meu pensamento e 
nunca tive certezas de nada. 
 
Até àquele fantástico dia em Montelavar, em que, a páginas tantas, entre dois copos de 
whiskey e no meio de muitos amigos, alguém me diz sorrindo: “Ser filarmónico é 
isto…a Música é isto!” 
 
 
 
 
 


