
Memórias Soltas II 
 
Completei este ano 12 épocas filarmónicas.  
 
Olho para trás com um sorriso nos lábios, porque, francamente o balanço é mais que 
positivo. 
 
Este meu sorriso acentua-se, quando analiso uma pequena estatística sobre o elenco da 
Sociedade Filarmónica de Crestuma nos últimos doze anos: 
 
- passaram por mim três presidentes, dois maestros, três contra-mestres e dezenas de 
músicos; 
 
- incrivelmente, com 26 anos, encontro-me entre os “mais velhos” da banda;  
 
- entre 60 músicos, só 10 já lá andavam quando eu entrei. Ou seja, considerando que, 
em 1994, a banda tinha 50 músicos, 40 dos meus primeiros colegas já foram embora; 
 
- reforçando e estatística anterior, muitos músicos que entraram depois de mim, alguns 
deles que foram meus alunos, já saíram da banda; 
 
 - cerca de 50% dos actuais músicos já foram meus alunos. 
 
Quando entrei para a banda, éramos seis percussionistas. De todos, eu era o menos 
dotado tecnicamente. Atendendo ao facto de o reportório na altura resumir-se a 
tímpanos, bombo, pratos e caixa, eu passei alguns serviços sem dar uma única nota. A 
minha única utilidade era ajudar a montar e a desmontar estantes, carregar material e 
garrafas de água. 
 
Esta situação foi um “pau de dois bicos”. Por um lado, fui absorvendo o reportório, o 
que me permitia um maior “à vontade” nas poucas vezes que era chamado a tocar. Por 
outro lado, questionava-me regularmente “o que ando aqui a fazer?”. 
 
Modéstia à parte, eu era o melhor aluno da escola de música, nas duas disciplinas do 
curriculum de então: Teoria Musical e Solfejo. 
 
Se assim era, porquê aquela ostracização a que era votado e que me fazia chorar na 
solidão da minha cama, no final de cada serviço? 
 
Nunca percebi. Aliás, nem quero perceber, até porque aprendi muito durante esse 
tempo. 
 
Voltando à primeira questão que aqui expus, a resposta estava no sorriso dos meus 
companheiros, no orgulho em envergar aquela farda, nas brincadeiras dos colegas mais 
velhos, na vaidade do meu pai ao afirmar solenemente “o meu filho é músico!!!”. 
 
Entretanto, fui conquistando o meu espaço na SFC e a SFC foi conquistando um espaço 
no meu coração. 
 



Comecei a sentir esta instituição como algo de sagrado, uma espécie de templo em que a 
música assumia um papel de fio condutor de todo um modo de vida. 
Ao contrário de outros músicos, maestros, dirigentes, que têm para si a qualidade 
musical de uma banda como seu objectivo primário, eu assumi a música não como 
objectivo mas como meio para atingir um determinado fim. 
 
E qual esse fim? 
 
Um grande músico, meu amigo, tem por hobby criticar a banda de Crestuma: hoje é o 
maestro, amanhã a direcção, depois os músicos, o reportório… tudo tem defeitos, tudo 
está mal, tudo deveria ser mudado. 
 
É uma opinião que tenho que respeitar mas, que me dá pena. Não pelas coisas que ele 
diz (está no seu direito), mas por perceber que um músico com 25 anos de carreira nas 
pernas, nunca foi feliz enquanto filarmónico. Ele, sim, nunca percebeu “o que andava 
aqui a fazer”. 
 
Ao fim de 25 anos, nunca percebeu a essência de fazer parte de uma banda, porque é 
que a banda existe e porque, tantas vezes, é nas bandas mais “fracas” que os músicos 
são mais felizes, mais amigos uns dos outros, mais fraternos. 
 
Sou sincero: eu próprio, só em Fevereiro deste ano “vi a luz”.  
 
Só em Fevereiro deste ano percebi “o que ando aqui a fazer”. 
 
Percebi porque abdico de tanta coisa material e afectiva para me entregar a esta causa. 
 
Percebi porque recusei aliciantes contratos financeiros noutras bandas. 
 
Percebi porque ignoro a dor em procissões de duas horas. 
 
Percebi porque, no final de cada serviço, mais que cansaço, sinto satisfação. 
 
Ao olhar, naquele sábado frio de Fevereiro, para quase 60 músicos que mal se 
conheciam, a tocar em conjunto como se fossem irmãos, a minha cabeça finalmente 
assimilou o porquê de eu cá andar há 12 anos. 
 
Eu gosto de música? Gosto. 
 
Eu procuro evoluir e ajudar a minha banda a atingir um bom nível de execução? Sem 
dúvida! 
 
Mas de que serviria tudo isso se não fossem os amigos, o convívio, os copos, as 
bebedeiras, as partidas pregadas aos mais novos, o arreliar os mais velhos, os stresses do 
maestro, os raspanetes da direcção, o “micar as gajas”, as rivalidades com outras 
bandas, as desgarradas nos autocarros, as anedotas, os jogos de sueca, a festa com os 
Bandalhos, as noites de boémia com os Flechas, os cartazes das fãs… tanta e tanta coisa 
que supera qualquer desafinação, qualquer nota ao lado, qualquer entrada fora de tempo. 
 



Digo-vos: entre tocar na melhor banda profissional do Mundo, com pessoas que a mim 
não me dizem nada, e tocar na minha “bandinha”, como os meus AMIGOS, não tenho 
dúvidas em escolher…  
Amador? Com muito orgulho! 
 
Filarmónico? Com ainda mais orgulho! 
 
António Carlos Rodrigues Pinheiro – Setembro de 2006 
 
 
 
 
 
 


