
O Fim da Banda de Crestuma 
 
 
A Banda da Sociedade Filarmónica de Crestuma apresentou-se ontem, 18 de 

Março, com cara nova no tradicional concerto de S. José, enchendo por completo o 
salão paroquial, local onde também tradicionalmente, a Banda se apresenta. 
  O novo Maestro, José Miguel Monteiro, conseguiu no espaço de poucos 
meses, juntamente com os músicos da Banda, o que alguns por muitos meios 
tentaram impedir, e mereceram todos os aplausos, em pé, que todos quantos 
assistiram ao concerto lhes dedicaram. 

Pela minha parte, seja pessoalmente ou como Presidente desta instituição, 
tenho várias razões para me sentir satisfeito e animado: 

-Porque nove crianças entre os 10 e os 15 anos foram integradas na Banda, 
saídas da nossa escola de musica, seis das quais frequentam o conservatório de Vila 
Nova de Gaia. 

-Porque entre estes estava o meu próprio filho, o que, compreensivelmente, me 
deixa com imenso orgulho. 

-Porque a nossa escola de musica continua a formar cerca de 50 crianças, que 
pretendemos encaminhar para academias e conservatórios, o que de certa maneira 
nos perspectiva um bom futuro. 

-Porque ao meu lado, na Direcção e restantes Órgãos Sociais estiveram e 
estão pessoas maravilhosas. 

-Porque ao nosso lado estiveram e estão também os músicos da Banda de 
Crestuma, provando com brio e coragem, que dos fracos não reza a história. 

-Porque ao fim de dois anos conseguimos, em esforço conjunto, renovar 
metade do instrumental da banda com instrumentos tais como tubas, bateria, 
saxofones altos, trompetes, trompas de harmonia, clarinetes, fagote, material de 
percussão e um pequeno conjunto Orff para a Escola de Musica, entre outros. 

-Porque passados dois anos a Banda se apresentou nada mais nada menos 
que em 52 concertos em vários pontos do País. 

-Porque pela primeira vez a Banda gravou um CD. 
-Por muitas outras razões que não caberiam neste espaço mas que são 

também importantes. 
Se considerarmos que a Banda de Crestuma, dada a dimensão da freguesia, 

localização geográfica, ausência de investimento e outras razões várias, não possui 
aqueles apoios dos chamados “financiadores”, facilmente se verifica que, para se 
chegar a estes resultados ao fim de cada ano e ainda, obter lucro, certamente houve 
muito trabalho executado. Caso contrário tal não seria possível. Convém ressalvar a 
existência de um protocolo de comparticipação financeira do Município de Vila Nova 
de Gaia e Junta de Freguesia de Crestuma, que para nós é importantíssimo mas que, 
face ás necessidades da Banda, é insuficiente. 

Tenho a certeza que, tal como eu, restantes Órgãos Sociais, Maestro, Músicos 
e população de Crestuma, estão hoje bem mais felizes. 

O fim da Banda afinal…, é tocar! 
 
 
19 de Março de 2007 
 
José Manuel Campos de Oliveira 
Presidente da Sociedade Filarmónica de Crestuma       


