
Esta Banda apresentou-se com um programa de
elevada dificuldade, quer no aspecto técnico quer
no expressivo. 

Pilatus, a primeira peça é uma obra que exige
muito trabalho, embora não apresente uma elevada técnica, mas
é uma peça de grande efeito. O tema, julgo ser de mitologia,
como o autor gosta, anda à volta do Monte do Dragão… É uma
obra de grande dinâmica em todos os seus elementos. Pareceu-me
uma interpretação muito boa. 

Seguiu-se uma celecção da opereta de Franz Lehar, A Viuva
Alegre. É uma peça bastante agradável de se ouvir.  

A seguir veio a tradicional rapsódia Canções da Tradição num
arranjo de Luís Cardoso e terminou com uma marcha de carácter
militar com cânticos e assobios. 

Todo este programa foi bem interpretado. Gostei do aprumo
dos elementos da Banda e também do maestro Nelson Aguiar, vê-
se que estão habituados a estas andanças.

Boa apresentação e distribuição em palco,
embora o clarinete baixo na ponta, não fique lá muito
bem mas é uma opção que respeito.

Na primeira obra, embora com alguns pequenos desacertos,
conseguiram tirar bom partido dela, verificando-se um bom solo
do saxofone alto, mas sem dúvida um excelente solo do oboé,
continua que vais muito longe!

Gostei imenso dos rubatos que se verificaram principalmente
na segunda obra, bem como as dinâmicas que foram implantadas
à obra!

Na terceira obra achei a bateria um pouco presa, mas nada
demais, algumas linhas melódicas partidas, com sobreposição
dos metais, (eterno problema, metais a mais ou madeiras a
menos?!).

Em algumas ocasiões notou-se o maestro com gestos a
dirigir um pouco acima do normal, puxando aqui e ali pelos
andamentos, mas gostei de ouvir esta boa banda filarmónica,
continuem que estão no bom caminho! Parabéns.

Pi l atus : Mo utai n o f Drag o ns

Obra sinfónica de bastante interesse, onde, por
algumas vezes, a Banda não conseguiu acompanhar o
Maestro, imprimindo o seu próprio andamento.

Algumas intervenções não se ouviram, talvez devido a
alguma falta de conjunto entre secções.

The Merry  Wi do w

Obra muito contrastante e colorida, onde a monotonia é
quebrada com diversas mudanças de carácter, mas que poderia ser
muito mais conseguida se a intensidade fosse mais explorada.

Fiquei com a sensação de que alguma coisa ficou na partitura.

Cançõ es  de Tradi ção

Com este tema, o Auditório foi contagiado, no entanto a
força com que foi executada foi exagerada (acusando muita
presença de arraial),  só diminuindo quando a secção dos
trompetes parava.

Em alguns temas, foram demasiado evidentes as finalizações
demasiado curtas e respirações demasiado longas, cortando os
fraseados.

Ainda bastariam as sucessivas entradas, das respectivas
secções, para que o incremento da massa sonora fosse suficiente
para o crescendo, tornando-se desnecessário o desgaste a que os
executantes se sujeitaram e o consequente desvirtuamento
tímbrico.

Cheeri o  March

Marcha bastante engraçada, e uma novidade que desconhecia,
com tema pequeno, contrastante, graças ao colorido tímbrico,
que vai atravessando as respectivas secções.

A part icipação em eventos  do género ,
constitui e constituirá um marco importante
na v ida das  nossas  Bandas  Fi larmónicas ,
sempre na l inha da motivação para novas

metas de trabalho,  corrigir alguns pormenores musicais
fundamentais para a estrutura de um determinado trabalho,
nem conseguidos de forma satisfatória: afinação,  sonoridade
individual  e colect iva,  fraseado,  es tabi l idade rí tmica,
competências que devem ser adquiridas desde a Iniciação
Musical dos nosso músicos.  O maestro deve explorar as
potencialidades dos seus jovens instrumentistas,  oriundos
da Escola de Música,  para realizar boa Música e manter uma
postura de qualidade em futuras actuações.  Sou da opinião que
cada vez mais,  as Escolas de Música,  assumem um papel
preponderante para o futuro das Bandas Filarmónicas.

Esta Banda apresenta uma paleta ins t rumental
interessante,  com a inclusão de dois oboés,  dois fagotes,
contudo,  tal como ocorreu com outras Bandas que já actuaram
neste palco ,  têm um número reduzido de clarinetes
contraponto com o número de metais: 10 clarinetes para 12
t rompetes  e 7  t rombones .  Por vezes ,  foram notórios
desiquilíbrios ao nível do colorido tímbrico,  com pouca
presença das madeiras; aliás,  os metais nem sempre foram
cuidadosos nas suas intervenções (aspecto a rever para
alcançar um perfeito equilíbrio de todos os componentes da
textura instrumental).

Relativamente ao repertório,  o maestro foi audaz na
escolha do mesmo,  variado e interessante em termos de
es t i los .  Considero  benéfico  apostar nes te género  de
repertório para alcançar e cimentar algumas competências
essenciais: segurança,  clareza musical e aperfeiçoar aspectos
fundamentais do contraponto,  como a dinâmica,  timbre,
fraseado.

Foi bonita a homenagem ao elemento mais velho da
Banda,  que toca prato no naipe de percussão; sem dúvida um
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justo prémio para alguém que tanto deu e continua a dar a esta
simpática colectividade.  Devo dizer com toda a justiça que a
sua intervenção foi exemplar,  com muita atenção e cuidada
na forma sublime como tocava os pratos.  Parabéns.

Na primeira obra,  uma referência no repertório  das
Bandas Filarmónicas,  obra de cariz descritivo,  que prima
pela exploração de diferentes níveis de intensidade,  secções
contrastantes,  a Banda,  o plano sonoro a cargo dos metais
estava por vezes algo desafinado,  com uma sonoridade algo
brilhante em relação aos restantes planos sonoros,  alguns
andamentos precipitados com incoerência do tempo,  embora
regis te com agrado algumas combinações  t ímbricas ,
in teressantes ,  ao  n ível  da afinação,  e da sonoridade
resultante dessa combinação; como exemplo cito: Flauta e
saxofone al to.  No solo de oboé,  apesar da sonoridade
cuidada,  com boa projecção sonora,  o jovem instrumentista
precipitou o andamento,  talvez por acusar a presença neste
tipo de eventos.  Apesar desta observação,  este solista tem
potencial; não deve desanimar,  deve sim,  continuar com o
bom trabalho realizado até ao momento,  contando com os
importantes incentivos dos colegas,  direcção e maestro.  

Na interpretação da segunda obra,  a Banda revelou uma
performance distinta da apresentada na primeira obra.  A
percussão teve uma in tervenção elegante,  sóbria,  boa
ligação entre os elementos e um timbre com requinte; no
geral,  os naipes revelaram,  boa gestão das intensidades e
massas sonoras:  a fusão t ímbrica dos metais  foi  mais
esclarecedora e cuidada;  digamos que mais  homogénea.
Porém,  verificaram-se alguns desacertos nos andamentos,
por vezes  precipi tados ,  nas  t rans ições  ent re secções ,
nomeadamente na transição para a última parte da obra,  a
meu ver,  devido à incoerência na pulsação.  O maestro,  deve
ter em conta alguns pormenores de interpretação,  que de
acordo com a componente estilística/estética da obra,  nem
sempre foram perfeitos.

Relat ivamente à tercei ra obra,  uma agradável
surpresa,  “Canções  da Tradição”,  Rapsódia,  com
arranjo/orquestração do ilustre compositor Luís Cardoso,
deixo aqui  algumas suges tões  no que diz respei to  ao
aperfeiçoamento,  estilo e rigor do discurso musical,  que nem
sempre foram bem definidos: melhor dicção dos naipes,
resulta na melhor compreensão da estrutura de frases (houve
precipitação no fraseado,  tornando o discurso musical pouco
perceptível);  pouco contraste nos andamentos (no tema
“Menina estás à janela”,  o tempo foi o mesmo do primeiro
tema;  a meu ver,  não é correcto) e precipi tação nas
transições de secções; na secção cujo tema é “Milho Verde”,
a alternância entre tempo simples e tempo composto,  não
foi precisa,  pouco rigorosa (convém trabalhar esta secção
por naipes); alguma falta de rigor na abordagem da dinâmica
(poucos contrastes,  quase sempre a mesma intensidade; este
aspecto foi bem visível no tem que acabei de referir).  Foi
pena,  pois a Banda até revelou sensibilidade,  grupo coeso,
t imbre agradável ,  com requinte,  boa performance
harmónica,  embelezando as  melodias  que sobre es ta
estrutura,  fluíam ao longo da obra.  Vê-se que ao grupo foi
bem preparado pelo maestro,  daí,  deixar aqui estes reparos,
sempre com o intuito de ajudar músicos e maestro,  cuja
postura pautou pelo brio,  dedicação e profissionalismo com
que encararam a part icipação no evento .  Es te
comportamento,  foi visível não só nas obras que já apreciei
como também na forma como finalizaram a sua prestação,
com a interpretação de uma Marcha,  com uma cadência
interessante,  provocando reacções de satisfação para quem a
ouvia com a devida atenção.

Felicitações aos músicos,  maestro pelo trabalho que
realizaram,  extensivos aos directores,  pela dedicação em
prol da Banda,  de uma região,  nem sempre valorizada mas que
é uma garant ia para a cont inuidade des te projecto .

Continuem com o trabalho de base,  desenvolvido na Escola
de Música.  Votos  de grandes  sucessos  individuais  e
colectivos.

A Banda Bingre Canelense apresentou um
repertório muito variado e de bom gosto.  De
uma forma geral penso que a banda estava um
pouco desiquilibrada,  na medida em que havia

um excesso de metais comparativamente às madeiras que nos
fortíssimos não se ouviam.

Também as Tubas ,  penso devido à posição em palco,
ouviam-se pouco.  Da exibição desta banda transparece
disciplina,  rigor e a adopção de um bom método de trabalho.
Pese o desiquilibrio já referido a banda apresenta um nível de
sonoridade,  t imbre,  art iculação e fraseado muito bom,
resultando numa banda muito agradável de ouvir.  Do maestro
transpareceu confiança,  eficiência,  direcção muito clara e boa
comunicação com os músicos.

A execução das obras foi feita com a energia e entusiasmo
que era exigido,  fruto de uma grande dedicação e organização
demontradas por todos os elementos da banda.  Parabéns aos
Trompetes que foi sempre um naipe muito equilibrado e
eficiente durante o concerto.

Posto isto,  na obra Pilatus registe-se as boas intervenções
do Saxofone Alto e da Flauta.  Uma referência,  muito especial,
para a pequenina oboista que se safou muito bem.

Na obra The Merry Widow a banda continuou a apresentar
um trabalho de conjunto excelente,  apesar de terem existido
alguns desacertos nas mudanças de andamentos,
principalmente pela parte da percussão,  mas que foram
rápidamente e eficientemente corrigidos.

Quanto à rapsódia Canções da Tradição a que o público
acompanhou desde logo com palmas tinha algumas dúvidas se
ficava bem neste tipo de concertos.  Mas pela excelente
rapsódia,  de Luis Cardoso,  e da brilhante interpretação por
parte da banda resultou em pleno.  Parabéns pela escolha.  No
entanto,  na minha opinião,  os andamentos mais lentos
estavam rápidos demais o que tirou algum brilhantismo e
expressividade à banda.

Para encerrar o concerto a banda interpretou Cheerio
March.  Pode-se discutir e ter opiniões diversas quanto a esta
marcha ser adequada para uma sala e a um concerto destes.  Na
minha opinião,  tal como aconteceu com a peça anterior,  tudo
depende da seriedade que se coloca na interpretação.  Assim,
esta marcha resultou em pleno e a Banda Bingre Canelense
encerrou o seu concerto de forma alegre e brilhante.

Foi  um trabalho fantást ico,  excelente.  Parabéns ao
Maestro,  direcção e,  aos intervenientes principais ,  os
músicos.

Um banda com muita historia apresentou-se
no Europarque.  Creo que foi um concerto bem
planeado,  com obras variadas,  de grande
qualidade musical e interessantes.

Em Pilatus a banda apresentou bons solistas,  como os de
oboé,  fagote ou saxofone alto e conseguiu um som de
conjunto compacto.

Na Viúva Alegre o “f” (forte),  foi o mote que predominou
nos metais,  por vezes agressivos,  que fizeram cair o nível da
banda.  Por outro lado existiram momentos de qualidade
musical,  inclusive na secção das lâminas,  onde pudemos
escutar por sua vez o vibrafone,  a marimba e a lira; nem
sempre usiais nas bandas filarmónicas.

Canções da Tradição foi do gosto do público.  Alegrou-me o
facto de programarem uma obra portuguesa deste estilo para o
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concerto,  uma vez que não devem esquecer as suas raízes.  Aqui
também faltou a diferenciação nos planos sonoros.  

Com a marcha final a banda demonstrou que tem bom
espírito,  bom ambiente,  tranmitindo entusiasmo na hora de
assobiar e cantar,  que chegou ao público,  até mesmo os
comentadores assobiaram com a banda.  Este é o espírito que
deve predominar em Canelas,  o espírito da sua banda.

Parabéns,  continuem a trabalhar pela música!

De um modo geral ,  gostei  do t rabalho
apresentado pela Banda.  Com o repertório bem
escolhido e alguns músicos de muito bom
nível ,  ouviu-se momentos  musicais

interessantes.
Não é fácil para a generalidade das Banda Filarmónica

portuguesas,  gerirem os equilíbrios ao nível dos naipes.
Este importante pormenor mexe com inúmeros aspectos,  o
que dificulta sempre o trabalho de um Maestro.  E foi,  com
certeza,  neste contexto que esta Banda apareceu com uma
estrutura algo desequilibrada.  Para os metais que apresentou
necessitaria de um número de clarinetistas bem maior.  A
partir daqui,  tudo o que foi conseguido de positivo e foi
muito,  foi com certeza resultado de muito trabalho e afinco
por parte de todos.

Pi l atus :  Mo utai n  o f  Drag o ns

Esta obra começa com uma descrição musical deliciosa,
entregue a uma sequência de solos bem agradáveis.  Estes
foram in terpretados  por executantes  em es tádios  de
aprendizagem musical  di ferenciados ,  mas  todos
apresentaram performances muito interessantes.  A Flautista
tem um som e um sent ido de v ibrato  mui to ,  mui to
interessantes.  Apesar de se ter notado no conjunto alguma
desconexão,  a banda conseguiu alguns ambientes sóbrios e
coloridos .  A energia geral  da obra pode considerar-se
apreciável.

The Merry  Wi do w 

Esta obra oferece vários contrastes de colorido que,  em
alguns momentos a Banda soube tirar partido.  Por vezes,  as
ligações intersecções não foram naturais,  verificando-se,
mais  uma vez,  alguma desconexão.  Porem,  também
conseguiram momentos de alguma magia.

Cançõ es  de  Tradi ção

Será que esta obra já foi tocada ao ar livre? Pareceu-me.  A
Banda,  em algumas secções,  tocou-a com demasiada energia.
Alguns  andamentos  pareceram-me algo precipi tados ,
contudo,  de um modo geral,  a Banda esteve a um bom nível.

Cheeri o  March.

A apresentação desta marcha proporcionou ao auditório
um momento muito agradável e a Banda interpretou-a muito
bem.

Esta Banda tem mui to  potencial  que,  certamente
continuará a ser explorado pelo Maestro Nelson Aguiar.  De
registar,  como conselho,  um incremento sério e urgente na
Escola de Música direccionado para o Clarinete.  

Sempre e só com um espírito colaboracionista devo
registar que nos tuttis em forte,  os metais,  especialmente os
trompetes,  apesar de se revelarem um naipe coeso e de bom
nível,  sobrepuseram-se quase sempre ao grupo.  As tubas,
talvez pelo seu posicionamento em palco,  ouviam-se pouco.
A Banda apresentou-se com poucos clarinetes relativamente
ao número de metais,  pelo que o referido naipe não se ouviu
muito bem nos tuttis em forte.  Foi pena,  pois a Banda
também integra bons instrumentistas nesta secção.

De um modo geral ,  fo i  uma actuação mui to  digna.
Parabéns!

Fortes poderosos.  Poucos clarinetes,  mas
muito eficientes ,  apesar do desequi l íbrio
numérico relat ivo dos t rompetes ,  com o
consequente e necessário  esforço para o

equilíbrio tímbrico.  Oboés a solo revelando musicalidade a
explorar com formação.  Trompetes e trombones demasiado
estridentes e sector instrumental mais grave a precisar de
maior projecção e presença.  Excelente s incronia e
entendimento musical entre bombo e pratos o que se repercute
na excelente noção rítmica do colectivo.  Banda muito jovem
mas bastante concentrada e coesa: parabéns ao maestro.  Nota
positiva para as flautas e flautim porque funcionaram muito
bem em conjunto.

Foram a Banda que mais conseguiu mexer com o público.
Era notório o entusiasmo e a entrega dos músicos que se
propagou pela assistência que aplaudiu com vontade.

Uma banda muito agradável ,  que se
apresentou com um elenco muito jovem.
Interessante e curioso podermos apreciar tão
jovens músicos contrastando ao lado de outros

com idades bem avançadas,  nomeadamente o senhor
percussionista de 76 anos.

Bom diálogo de saxofone e flauta no início da obra
Pilatus.  Parabéns pelo solo de oboé pela tão jovem oboísta.
Não posso deixar de aproveitar para felicitar o facto de esta
banda ter um naipe de palhetas duplas: três oboés e dois
fagotes!

Este conjunto demonstrou bom potencial  sonoro,
interessantes contrastes,  segurança rí tmica,  naipes
homogéneos,  evidenciando-se os bons naipes de trompete e
flauta.  Interessante foi  também a homenagem à música
popular no arranjo de Luís Cardoso.

A actuação da banda terminou com notável vigor e alegria,
com a particularidade da melodia cantada e assobiada que muito
agradou e entusiasmou o público.  Parabéns pela vossa
prestação!

A Banda Brinde Canelense, pertencente ao
Concelho de Estarreja apresentou-se com grande
qualidade neste festival.  Criada no séc. XIX numa
freguesia com grandes propósitos culturais e

artísticos faz actualmente jus ao seu passado musical.  Canelas
demonstra, desde então, uma grande notoriedade nacional a nível
musical.  Sebastião Maria de Quadros Côrte Real, nascido no
mesmo séc.  e natural desta freguesia,  foi um dos mais
importantes e melhores violinistas do País da corte de D. Luís I
de Portugal. As datas de aparecimento da Sociedade Recreativa e
Cultural Brinde Canelense e deste grande músico separam-se em
apenas 12 anos. Denota-se desde então uma aposta afincada na
cultura pelas gentes desta freguesia.  Talvez após estes
acontecimentos culturais tão importantes se encontre a
justificação de que nos dias de hoje, Canelas nutra de uma grande
qualidade de músicos que fazem desta arte a sua profissão, como
podemos constatar no concerto que ouvimos.  A Banda de
Canelas apresentou uma boa disposição em palco e com um
significativo número de elementos que encheu o palco. A forma
como exibiu o naipe de tubas,  em duas filas,  poderá ter
prejudicado um pouco a imagem visual para o público, mas com
certeza que essa disposição teve alguma razão meritória, pois, na
minha opinião, não danificou a sonoridade do mesmo naipe.
Não podia deixar de referir a presença no seio da banda de um
músico com bastante idade,  que tocou percussão (pratos),
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demonstrou que a idade não tem regra quando se tem amor e
dedicação a uma arte ou à sua própria banda. Executou sempre o
seu papel da melhor forma possível,  arrancando do público
palavras de apreço. Por vezes encontram-se nas bandas pessoas
de idade avançada e algum desdém de ainda se inserirem nestes
tipos de grupos. Nunca nos podemos esquecer que uma banda não
vive apenas e só da qualidade musical,  mas do companheirismo,
amizade e associativismo. Esta foi realmente uma prova que a
longevidade das pessoas está na mentalidade e não na aparência
física. Parabéns. Na primeira obra, “Pilatus: Montains of de
Dragons”, a banda teve uma boa prestação. Entrou sem nervos,
talvez pela qualidade dos seus músicos e hábitos em tocar em
grandes salas. Apresentou uma obra muito bem trabalhada e bem
afinada onde prendeu o público do Europarque. De salientar
positivamente a boa afinação e equilíbrio tido pelo naipe de
trombones. Apresentou um excelente naipe de clarinetes, que
ficou por vezes em minoria em relação ao remanescente da
banda. Os trompetes,  talvez pela sua grande projecção sonora,
estiveram,  durante todas as obras um pouco expostos
sonoramente em relação ao resto do grupo. As bandas trabalham
com os elementos que têm e que podem conseguir no seu seio,
mas mais densidade tímbrica de clarinete daria uma plenitude
formidável à banda. Na obra “The Merry Widow” a banda
continuou com uma boa afinação e grande atitude em palco. Foi
sem dúvida uma grande escolha para o tema que foi sugerido às
Bandas para este festival: Entretenimento. Esta,  embora de
carácter alegre e vigoroso, demonstrou que era de execução
sublime e pequenas desconcentrações poderiam criar alguns
problemas ao grupo, a percussão foi desafortunada disso mesmo
em alguns momentos criando pequenas descoordenações entre o
maestro e os músicos,  superadas sempre pelos mesmos com
grande maestria.  Outra obra,  muito bem escolhida para o
evento, em que o tema como já referi era o entretenimento, foi a
rapsódia popular de um dos grandes compositores para banda da
actualidade: Luís Cardoso. O público gostou e demonstrou-o
nos seus aplausos.  Por vezes nas bandas existe a ideia,  entre os
músicos,  de menosprezar um pouco este tipo de composição,
não dando o seu máximo por vezes na execução das mesmas.
Uma rapsódia,  aparentemente,  concerne frases melódicas fáceis
tecnicamente,  mas difíceis expressivamente.  O recurso a
andamentos seguros,  sem oscilações rítmicas,  aproveitamento
ao máximo as diversas intensidades e rentabilização também de
todos os instrumentos de cariz mais popular,  que as partituras
podem conter,  cria sem duvida um efeito mais fugaz e real que a
mesma sugere.  Algumas destas observações referidas,
aproveitadas nesta obra,  demonstrariam uma grandiosa
apresentação da mesma neste auditório.  No entanto a banda
apresentou uma sonoridade muito boa. “Cheerio March” foi uma
grande escolha para o fim da sua participação. Muito bem
executada e com um andamento muito vigoroso, por vezes com
algumas oscilações rítmicas sempre bem superadas,  arrancou do
público aplausos efusivos.  A utilização de recursos que excedem
apenas a execução musical,  como assobiar e cantar, estão cada
vez mais patenteados nas nossas bandas de música. Mesmo
aqueles que defendem o tradicionalismo de que “uma banda foi
feita só para executar música e não para outras coisas” começam
aos poucos a mudar a sua opinião. Exemplo disso foi a marcha

que a Banda Brinde Canelense terminou a sua intervenção. Esses
recursos utilizados prenderam de forma estonteante o público,
arrancando um dos maiores aplausos da noite. Em suma, grande
prestação da Banda Bingre Canelense e parabéns ao seu Maestro,
Nelson Aguiar, pelo trabalho meritório que vem fazendo de
alguns anos a esta parte.  Continuem a honrar o nome
Filarmónica. Como dizia o Maestro, no pequeno comentário que
realizou para a revista do festival,  que esperava ter um
crescimento humano e musical após este desafio, tenho a certeza
que o conseguiu pois foi uma prestação meritória de tal.  Parabéns
Canelas!

A banda apresentou-se em palco com um
reportório variado e agradável,  notando-se pela
apreciação do público presente.  As obras foram
bem escolhidas para um evento desta dimenção.

Gostei muito do pormenor do “Sr.  dos pratos“ que apesar da sua
idade,  e pelo rosto marcado do tempo de dedicação à musica,
soube muito bem executar a sua função,  dando um grande
exemplo de vida.

A banda, de uma forma geral,  teve um pouco desequilibrada,
com excesso de metais em relação às madeiras.

Gostei do equilíbrio entre os naipes,  a dedicação dos
músicos e o contacto músico-maestro .

Esta banda revela um grande trabalho.
Parabéns pela escolha da rapsódia “canções da tradiçao” de

Luis Cardoso,  uma obra portuguesa,  muito aplaudida pelo
público,  o que cada vez mais nos prova que os nossos
compositores sabem fazer-se ouvir,  e muito bem, pelos variados
ouvintes. 

O maestro soube,  e muito bem,  terminar o concerto
utilizando uma marcha alegre, convidativa aos aplausos do
público presente.

Parabéns ao maestro e à banda pelo bom trabalho .

Na obra”Pilatus”nesta granda Banda,  com
muito elementos, ouço pela primeira vez uma
entrada específica de palhetas duplas com
especial atuação do fagote,  para alem do

saxofonista  nota se uma bonita actuação do oboista .
Esta banda tem um bom nível técnico individual o que

permite mais possibilidade de explorar o repertório.
No “the merry Widow” muitas transições de ritmos e tempos

sem falhar devido a fonte  de um trabalho de qualidade.
Na” canção de tradição”esta peça fui executada com a

cumplicidade do público o que mostra o eclectismo do seu
repertório.

Na última peça não se destaca nada em especial (onde se
cantava as vezes) mas sempre interpretado com um toque de
elegância .

Escolha do repertório bastante inteligente do Maestro
Nelson Aguiar.

Uma Banda  que sobe como entreter e falar com o público.
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Maestro Milton Areias

Prof. Hugues Kesteman


