
Foi um agrupamento que apresentou um

programa mais equilibrado com o seu nível

artístico.  Apresentou três peças de fácil execução. 

A primeira uma marcha de Ilídio Costa. A

segunda uma fantasia de Jacob de Haan e a terceira “ Santana – A

Portrait” de Giancarlo Gazanni. Esta com um solo de saxofone

alto agradável de se ouvir. 

Gostei do conjunto da Banda, mas achei que o agrupamento

não se sentia muito à vontade. Um pouco tímido. Talvez não

esteja muito habituado a actuar em palcos. 

Gostei do maestro, um jovem com uma óptima presença e

bastante seguro.

A todos os componentes desta banda: 

Estes desafios são sempre uma mais valia para

quem os enfrenta com realismo, e vocês com as

dificuldades que quase todas as filarmónicas enfrentam, souberam

apresentar-se em público!

Achei um pouco descabido na minha opinião as trompas à

frente dos trompetes, mas o que se notou ainda mais foi a

desproporção metais/madeiras, (metais a mais na minha maneira

de ver!).

Conheço bem a Banda e confesso que estiveram bem, apesar

de alguns andamentos pecarem por se tornarem lentos de mais,

notando-se aqui e ali algumas desafinações, mas nada de muito

significativo!

O maestro acabará por corrigir algumas imprecisões rítmicas

que também se notaram, embora menos!

A nível de reportório, devemos todos enquanto maestros,

estar atentos ao que de melhor circula nos meios musicais mais

evoluídos, e tentar senão inovar, pelo menos igualar o que de bom

se vai fazendo a nível de filarmónicas!

Para acabar dar os parabéns, e que continuem também neste

meio mais distante do Porto, a ensinar e a formar músicos, pois

as bandas além de escolas de música são escolas de Homens de

amanhã!

Antó ni o  No g uei ra

Não há muito a apontar neste tipo de Obra. Só

tenho a apontar algum exagero na intensidade e

que,  em certas alturas,  provocou alguma

desvirtuação tímbrica.

Vi rg í ni a

No segundo andamento, poder-se-ia ter imprimido um pouco

mais de andamento, apesar deste ser o mais difícil de toda a obra.

Não assisti à tão necessária precisão entre ostinato e melodias.

Sem esta precisão, tornou-se muito difícil à melodia “caminhar”

num piso tão instável.

No Lamento dos Escravos, a reexposição do tema, uma

segunda acima da exposição, é suficiente para causar a tensão

pretendida pelo compositor, não sendo necessário o incremento

da intensidade.

Na última parte, ao contrario do inicio, foi imprimido um

andamento exagerado perdendo-se rigor rítmico em algumas

secções da Banda.

A Banda acusou algum cansaço na parte final ficando, por

ouvir, algumas intervenções nas trompas.

Fiquei com a impressão de que não esta a ser dada a devida

atenção às segundas e terceiras partes.

Santana

Nesta obra as intervenções a solo foram quase brilhantes,

contudo o ostinato, por vezes, não se ouvia.

Esta Banda Filarmónica protagonizou no meu

entender,  um trabalho honesto e eficaz,

apresentando um repertório aliado às

características do trabalho que tem sido

desenvolvido pelos músicos e maestro,  com uma direcção

expressiva, enérgica, muito competente, com uma segura relação

Maestro/Músicos.

Esta Banda tem tudo para corrigir alguns pormenores que a

meu ver,  nem sempre foram bem conseguidos ao nível do

equilíbrio e sonoridade do grupo, afinação e rigor rítmico. O

número reduzido de clarinetes em relação aos metais é um

pormenor que se tem verificado em diversas que já actuaram neste

palco, contudo, devido à qualidade sonora digna de registo, bom

equilíbrio, sempre cuidada, disfarçou este desigualdade, embora

seja da opinião que a presença de mais clarinetes valorize o já

bonito timbre da Banda. Acrescento que em todas as obras

executadas, o equilíbrio e sonoridade do conjunto, assim como a

afinação, foram pormenores musicais interessantes, no entanto,

acho que a paleta instrumental estava algo incompleta: ausência

de fagotes, oboés, clarinete baixo, cuja presença, valorizam

ainda mais o colorido tímbrico da Banda.

A Banda de Mancelos iniciou o seu recital com uma obra do

carismático compositor português Ilídio Costa, também ele, uma

referência no panorama musical nacional, cujo repertório é foi e

ainda é uma presença agradável nos Concertos protagonizados

pelas Bandas em diversos locais do País. No geral, a Banda como

suporte melódico e harmónico do solista, revelou sensibilidade

musical, com equilíbrio/leveza entre os diferentes naipes. O

jovem trompetista, teve uma postura musical muito tranquila,

com sentimento e bom gosto interpretativo, com sonoridade e

articulação sempre cuidada/envolvente. Parabéns.  

Nesta Marcha, realço o bom equilíbrio tímbrico na fusão

trompetes/trombones, a forma como o tema e contratema foram

articulados na última secção,  com sonoridade e equilíbrio

agradáveis, bom colorido harmónico, com todas as vozes da

textura harmónica equilibradas; sem oscilações rítmicas, com

boa presença do naipe da percussão, seguro e com requinte na

forma de tocar.
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Deixo aqui um reparo pelo facto de o nome do solista

(trompete), não ser mencionado no programa da Banda.

Na obra ”Virgínia” verificaram-se algumas oscilações a nível

rítmico,  digamos que uma certa incoerência no tempo,

nomeadamente por parte da percussão,  e dos graves,

nomeadamente na secção inicial caracterizada pela alternância de

compasso simples e composto; a intensidade pouco cuidada na

tarola, por vezes demasiado forte em relação aos restantes planos

sonoros; fragilidade tímbrica, articulação pouco cuidada, por

vezes pouca presença sonora do naipe das trompas (no final da

obra foi notória esta debilidade sonora; compassos 268 e 270);

por vezes, a afinação no naipe dos Trombones não era estável, em

determinadas harmonias; alguns exageros nas intensidades,

dureza, por parte metais, originando desequilíbrios na textura

instrumental; na parte central da obra,  no solo de oboé

(interpretado no clarinete), apesar da interpretação interessante,

bom fraseado e sonoridade bonita do clarinetista, este solo deve

ser realizado no oboé (tal como Jacob de Haan escreveu) ou

eventualmente no saxofone soprano. Alguns pormenores, não

foram alcançados; cito como exemplo a intervenção dos metais

entre os compassos 178 e 187, com precipitações no andamento,

pouca clareza/estabilidade rítmica na textura homofónica dos

compassos 182-184 (trompetes e trompas), assim como as

indicações sugeridas pelo compositor ao nível da Dinâmica. 

Contrapondo com o que referi,  realço a interessante

performance do naipe e Clarinetes, pela sonoridade cuidada,

fluidez rítmica e um fraseado com bons pormenores artísticos, e a

textura sonora refinada,  com timbres equilibrados,  riqueza

harmónica, sempre com a intenção de não sobrepor a melodia

principal e o solista. 

Como última obra, a Banda interpretou um medley com

algumas das canções históricas do guitarrista Carlos Santana, que

agradam ao público através do som e ritmo infligido pelos temas.

Contrastando com a interpretação da obra “Virgínia”, devo dizer

que a Banda esteve mais à vontade, mas estável, mais solta, o que

aliás, acontece na generalidade nas nossa Bandas Filarmónicas,

quando tocam obras ligeiras,  o mesmo não se verifica na

execução de outros géneros musicais. Neste medley, os naipes,

pela textura sonora criada, valorizaram o trabalho do solista

(guitarrista), que revelou a meu ver, para além da inovação do

arranjo de G. Gazziani, qualidades artísticas pela sensibilidade e

gosto interpretativo reveladas no solo, retratando pormenores

estéticos da obra. Valorizo as boas cambiantes das intensidades,

a maturidade da Percussão na abordagem da obra,  perfeita

sincronia e energia rítmica, quando necessária, boa transição nos

andamentos, Todavia, deixo aqui um reparo à afinação deficiente

na harmonia que funciona como ponte para a última parte da obra,

pequena observação que não “mancha” a prestação agradável e

com qualidade artística proporcionada pela Banda de Mancelos.

Parabéns aos músicos, maestro e directores pela qualidade

retratada em palco. Espero e faço votos para que continuem com

o entusiasmo e boa disposição visíveis nesta tarde, a ensinar,

ensaiar e divulgar as tradições musicais, que cada vez mais,

caracterizam a Arte Musical em Portugal: as Bandas

Filarmónicas.

A Banda musical de S. Martinho de Mancelos

proporcionou um bom momento musical, com

uma sonoridade muito agradável, sempre muito

bem controlada, com uma afinação muito

boa. Em todas as obras notou-se uma interpretação muito

cuidada, muito clara e com ideias muito bem definidas.

Na marcha de concerto António Nogueira as dinâmicas

podiam ter sido muito mais exploradas.

Os pianos foram muito bem feitos e com uma afinação muito

boa. Mesmo o último forte da marcha, muito complicado em

termos de afinação foi muito bem conseguido.

Era a banda que,  confesso,  ao princípio tinha menos

expectativas,  no entanto foi desde o primeiro acorde uma

agradável surpresa para mim.

A peça Virgínia era a obra desta banda que eu aguardava com

mais expectativa, pois gosto muito das obras de Jacob de Haan e

particularmente desta obra. Os andamentos, na minha opinião,

estavam um pouco lentos e tocados de uma forma pouco arrojada

talvez pelo receio de falhar. O naipe dos Trombones não se

ouviram nesta obra. O solo de Clarinete, se fosse em oboé seria

muito mais bonito e eficiente, mas cada um tem que tirar o

máximo partido dos recursos que tem, foi o que esta banda fez e

muito bem. As Trompetes estavam algo desafinadas em toda a

obra. Penso que se tivesse sido corrido algum risco em dinâmicas

e andamentos para dar muito mais carácter e expressividade à obra

seria muito melhor o resultado final. Mas bastava olhar para a

clareza, rigor e cumplicidade entre músicos e maestro para dar os

parabéns aos intervenientes e dizer que … gostei.

Quanto ao Santana, realçar o Saxofone Alto que fez brilhantes

intervenções a que a banda soube muito bem respeitar .  A

percussão também muito jovem mas muito eficiente – bom naipe

de percussão. As tubas deviam ouvir-se mais.

Como disse ao início, foi uma agradável surpresa para mim e

é certamente uma banda a ter em conta no futuro. Parabéns a

todos, e em particular ao seu maestro pelo seu grande trabalho

tendo uma direcção sempre muito clara e eficaz – Parabéns!

Apresentou-se no europarque uma banda

veterana e com experiência.  O programa de

concerto que apresentou certamente foi trabalhado

durante muito tempo e interpretado no verão passado nas

romarias portuguesas. Notou-se na sua interpretaçã, mas há que

distinguir entre coreto e um auditório como o Europarque. Numa

sala fechada os constrastes têm de ser mais exagerados (incluindo

os pianos), já que o público está em silêncio e nenhum detalhe

passa despercebido.

O som da banda deve ser mais compacto,  sem deixar

sobressair nenhum naipe, no tutti geral. Neste sentido e de um

modo geral deve ser controlado o volume dos 7 trombones que se

soprepuseram em algumas ocasiões ou o som da percussão que por

vezes era agressivo.

Na obra Virginia notei a falta de um pouco mais de

musicalidade, de fraseado, de contrastes nos planos sonoros, que

teria ajudado a tornar menos monótona a interpretação.

Outro tema muito importante é  o “tempi”. Tanto na obra

Virginia como na Santana a velocidade das peças caiu. este

aspecto metronómico deve ser corrigido, para que a obra não

perca o seu estilo musical e melhorar a interpretação.

Quero felicitar os memebro da banda, pois tem futuro estou

seguro desse facto. Nos tempos que correm, creio que é o mais

importante. Que exista vontade de fazer música, com humildade,

trabalho e esforço, certamente chegarão a outro nível acima.

Parabéns pelo concerto!

Esta Banda apresentou-se com decoro.

Nota-se que há alguma preocupação ao nível da

interpretação que, por vezes, foi conseguida. Contudo,

houve muitos desequilíbrios, especialmente na segunda obra.

O naipe dos trombones não funcionou como parte de um todo,

foi pena.

Na terceira obra,  a Banda desprendeu-se e fez coisas

agradáveis. Contudo, nalgumas secções, tocou demasiado forte e

pouco natural. 

O solo de saxofone foi delicioso.  

A Banda revelou integrar alguns bons executantes.

Parabéns!
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Excessiva contenção nas dinâmicas,  que

resultou em cinco tubas e naipe dos clarinetes

quase ausentes no início.  Banda em sentido

ascendente com a excelente prestação do

Saxofone-Alto. Bombardinos e trompetes de parabéns. Algumas

desafinações a corrigir nas trompas, bem como na intervenção a

solo clarinete/flauta.  O bom nível da percussão foi

dinamicamente quebrado uma vez ou outra, sem gravidade de

maior. 

Esta banda iniciou a sua actuação com uma

interpretação cuidada na marcha ao estilo de Ilídio

Costa.  A este conjunto com todos os naipes

compostos, deixo a sugestão para que apostem em integrar o

oboé e o fagote.

Na segunda obra apresentada, do compositor Jacob de Haan,

fez-se sentir bastante dificuldade na afinação em termos gerais,

sendo mais evidente essa dificuldade nos metais.  Será

recomendável um pouco mais de energia e entusiasmo.

Na última obra,  destacou-se o bom estilo do solo de

saxofone. Evidenciou-se também o percussionista. Na minha

opinião, o conjunto devia desinibir-se mais. Felicitações.

No concelho de Amarante, quase já no limite

da região oeste do Douro Litoral,  situa-se

Mancelos. Uma das 40 freguesias do concelho

supracitado,  que é conhecido essencialmente

pelos valores arquitectónicos que possui, nomeadamente Igrejas

e Capelas que datam de séculos arcaicos. Com cerca de 3500

habitantes (2001) e subdividida em bastantes lugares, Mancelos

é rica também em valores culturais. Valores esses, que fizeram

chegar ao Europarque a sua imponente Banda Musical de São

Martinho de Mancelos. Com uma excelente apresentação a nível

de fardamentos e de grande postura em palco demonstraram a

simplicidade das suas gentes e congéneres locais. Apenas de

referir que me confundiu um pouco a forma como foi projectada a

disposição em palco, um pouco diferente do usual e a projecção

sonora, com outra forma posicional,  estar um pouco mais

brilhante. De elevar a diferença na forma como o Maestro se

apresentou a nível de vestuário, demonstrando desde logo, para

o público, a seriedade e graciosidade que a banda afrontou a sua

apresentação neste auditório. A Banda de Mancelos na sua

primeira interpretação,  a marcha de concerto “António

Nogueira” do afamado compositor Português Ilídio Costa,

demonstrou uma grande confiança e vontade em agradar aos

presentes. Com uma sonoridade agradável e uma grande aposta

nas diversas intensidades da obra,  mostrou equilíbrio e

determinação. Como sabemos, actuar num palco desta projecção

nacional, num evento desta natureza, cria um grau de nervosismo

acrescido e, talvez por essa razão, tenham existido aqui pequenas

oscilações no andamento,  que foram colmatas com o

desenvolvimento do concerto. Na sua segunda obra, a fantasia de

Jacob de Hann “Virgínia”, a banda transpareceu ainda algum

nervosismo. Foi uma boa escolha para apresentação. Esta obra

oferece uma melodia, na parte inicial,  muito apetecível e com a

harmonia um pouco menos resplandecente a banda tinha

conseguido um resultado mais proficiente.  Talvez pela

disposição da banda em palco, o naipe de trombones ficou um

pouco mais expostos e a sua intensidade fez com que o timbre

fosse ostentado com alguma sobreposição em relação aos outros

naipes. De referir os naipes de madeiras que pareciam ser muito

agradáveis e muito bem trabalhados para o evento em causa, mas

a supremacia dos metais e por vezes da percussão, levou a que

não fossem escutados com a devida naturalidade, levando-os por

vezes a repercutir o seu timbre com mais intensidade, causando

oscilação na afinação. Enquanto escutava a obra, pude ainda

reparar na grande quantidade de jovens que a banda ostenta,

deixando aqui uma palavra de apreço aos seus jovens: continuar

ou iniciar formação musical mais acentuada poderá leva-los a

adquirir competências e qualidades musicais muito acima da

média.  A sua vontade de executar e de genica demonstram

qualidades musicais que nutrem. Na última peça, “Santana – A

Portrait”, a banda criou grande efervescência no público. De

salientar que as banda de música, na sua grande maioria, actuam

para um publico leigo musicalmente, e realizar concertos com

repertório variado e alegre é uma mais-valia para adquirir massa

humana nas suas apresentações. Foi exactamente isso que a

Banda de Mancelos conseguiu nesta tarde.  Queria também

salientar o excelente enquadramento no naipe de trompetes na

banda, por norma, e por terem uma sonoridade mais estridente e

resplandecente, estes sobrepõe-se ao excedente das bandas.

Realidade que não aconteceu, estando muito bem enquadrados

tornando a banda bastante equilibrada. De salientar a excelente

intervenção do solista durante toda a obra. Este executou a parte

solística com um grande carácter,  afinação e sentido de

orientação melódico-ritmica. Apresentou as frases muito bem

delineadas e uma grande condução melódica,  realizando

variações muito bem conseguidas ao tema que concerne a

partitura. Parabéns. No geral esta foi,  para mim, a melhor

intervenção da banda no festival embora com oscilações de

afinação.  Uma palavra de apreço aos percussionistas que

estiveram extremamente bem durante todo o concerto. Parabéns

Banda de São Martinho de Mancelos,  parabéns Maestro e

continuem a trabalhar, pois com vontade de querer tudo se

alcança. Continuem!

Gostei da apresentação da banda em palco. Na

sua generalidade teve uma boa prestação. Queria

realçar o solo do saxofone na obra “Santana - A

portrait”, sendo muito bem executado. A banda

tem alguns desequilíbrios, principalmente devido ao facto de ter

poucos clarinetes. Sentiu-se algum nervosismo, compreensível

pela grandiosidade do evento.

O maestro, expressivo e muito energético, soube muito bem

controlar as emoções, sempre com uma boa comunicação com os

músicos.

Parabéns pela presença no evento, sinto que esta banda esta

no início de um grande trabalho.

Esta banda sendo bem diversificada

apresentou um clássico das bandas com quem

aproveito bem o carácter coeso sem fraqueza no

plano artístico  individual.

No desenrolar da sua actuação nota se mais o interesso pelo

colectivo,  que embora  destacando alguma individualidade,

muitos solos estavam ao cargo dos naipes, os metais por

exemplo.

Parabéns ao saxofonista com bonita sonoridade e ao

excelente baterista.
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