Comentários

à Banda União Musical
Paramense
Direcção: Manuel Silva
Maestro Fernando Costa

Maestro José Azevedo

Esta Banda apresentou três peças, as duas
primeiras (que não conheço), são um pouco
sonolentas, a segunda com um solo de sax-soprano
é uma obra bastante expressiva, e o solo foi muito
bem tocado com uma sonoridade cheia, aberta, que encheu a sala. Do
lado dos metais notou-se um pouco de desafinação; a quantidade de
clarinetes é pouca e com pouco som. Mas apesar de tudo gostei da
actuação da Banda.
O maestro é um jovem mas com bastante qualidade.
A terceira peça veio animar o concerto, trata-se da obra de
Naohiro Iwai “ Disney Fantasy” com coreografia de crianças
vestidas com roupas da Disney: A Branca de Neve, o Pinóquio, Pato
Donald, etc… Foi um momento muito bom para terminar o
concerto.
Parabéns pela brilhante ideia que nos proporcionaram.
O espectáculo terminou com o Quinteto de Sopros de Madrid,
com uma actuação muito boa.
Que mais posso dizer!
São grandes artistas.
Parabéns pelo programa que nos apresentaram.

Ves uv i us
Obra de dificuldade acrescida, com alguma
arritmia entre alguns naipes, e em alguns períodos
da mesma.
Após entrada no compasso composto, a Banda poderia ter feito
mais, para quebrar a monotonia que, pela extensão do mesmo, se
instalou até ao final da obra.
To the Submmi t
Peça com colorido rítmico muito interessante, mas com
algumas partes em que o Maestro teve de se deixar “conduzir” pela
Banda
Fraseado das madeiras ficou encoberto, em alguns momentos da
obra, pelas “brancas” dos metais.
Di s ney Fantas y
A Banda soube tirar partido do espaço e da época para interagir
com o público através introdução de personagens temáticas, em
temas que quase todos conhecem.
Notório algum cansaço, mais flagrante em alguns músicos a
solo, só desculpável pela força com que foram executadas as duas
primeiras obras.
Para finalizar, agradeço a oportunidade dada para assistir a mais
um magnífico concerto, numa sala magnífica.
Quero também acrescentar, e numa altura em que tanto se fala em
dignificar o trabalho dos Músicos Filarmónicos e das próprias
Filarmónicas, que devemos nós, Público, também sermos dignos do
trabalho que estas Pessoas, nas quais me insiro, nos entregam,
muitas vezes (mais que as que desejamos) em situações indignas, e
não sermos um público que, já não bastando ter o telemóvel ligado,
ainda o atendemos em pleno Concerto.

Maestro Hermínio Fonseca
Em primeiro lugar quero dar os meus sinceros
parabéns a todos os músicos que compõem esta
banda, e a todos aqueles que tornaram possível este
espectáculo!
A banda de paramos adoptou um bom programa para este evento,
estabelecendo interacção com o público!
Na primeira peça, a banda e maestro estiveram bem na minha
opinião, notou-se ao contrário de outras bandas, um bom equilíbrio
entre naipes, boas dinâmicas, quer rítmicas, quer de intensidade!
Peça com um grau de dificuldade acima da média, com alternância
sistemática de compassos! Nota-se que o maestro tem formação! E o
facto de ter trabalhado entre outros com o maestro Paulo Martins, e
isso foi bem visível quer em palco quer na escolha do reportório!
Parabéns.
Na segunda obra apesar de uma ou outra desafinação que não
passou despercebida ao público, a obra é de facto espectacular, e
também foi bem conseguida na minha opinião.
A terceira obra foi como que a cereja no cimo do bolo, quero eu
dizer, que além dos comentadores, todo público e em especial os
mais pequenos, deliciaram-se com a Disney Fantasy, que teve como
pano de fundo todas aquelas figuras emblemáticas da Disney.
Para acabar este meu pequeno, mas sincero comentário, quero
dizer que conheço bem esta banda, e que se nota uma grande
evolução, continuem a trabalhar assim.

Prof. Luís Macedo
Agradeço e muito ao senhor Mário Cardoso por
possibilitar a minha presença em eventos desta
envergadura, como comentador, pois sou
confrontado com surpresas provenientes de algumas
Bandas, pelo repertório apresentado e pela forma como o mesmo é
interpretado. Sou da opinião que cada vez mais a classificação de
Bandas boas e más, deixa de fazer sentido, devido à evolução
artística aliada aos atributos musicais dos instrumentistas e ao
arrojado e inovador repertório interpretado em Concertos em palcos
como o Europarque, e em diferentes Romarias do nosso País.
A Banda Paramense sob a direcção artística do promissor
maestro Manuel Silva, conseguiu transmitir através dos sons, a
temática descrita nas partituras do bom repertório escolhido para
este evento, sendo esta actuação, o claro indicador da qualidade da
Banda. Foi clara a motivação dos músicos na abordagem à estética
das três obras interpretadas, transmitindo ao público momentos de
pura beleza musical.
Tal como já mencionei relativamente a outros maestros e
respectivas Bandas, mais uma vez, felicito os responsáveis desta
Banda, por incluírem no currículo desta, breves notas alusivas às
obras a interpretar no Concerto, que constituem a meu ver, uma nova

-1-

filosofia de trabalho, outras ambições, novos desafios.
Considero eu a inclusão de fagotes, oboés valorizam e muito o
já agradável timbre da Banda, embora reconheça que no geral, a
Banda possui uma paleta de timbres interessante: três eufónios, dois
saxofones barítonos, que em certa medida, colmata a ausência dos
fagotes.
“Vesuyus”, obra de grande recorte técnico, teve momentos muito
interessantes na interpretação coerente e correcta das cambiantes de
intensidade, determinadas e afinadas, bom equilíbrio tímbrico e
harmónico, sonoridades muito cuidadas e aveludadas,
principalmente nas madeiras, apesar da sonoridade pouco cuidada
dos trompetes, na descrição de determinadas frases. Uma palavra de
apreço e incentivo para a jovem flautista pela postura musical
caracterizada pelo bom gosto interpretativo, dicção, afinação e
sonoridade cuidada, sem dúvida um elemento com um futuro musical
muito risonho.
Na segunda obra, “To the Summit”, as intervenções dos metais
quer de forma alternada ou em simultâneo, foram interessantes, com
bom potencial sonoro equilibrado, embora se deva corrigir
pormenores de afinação dos trompetes, no registo agudo. Contudo,
devo dizer que no geral, a Banda esteve muito bem na mensagem da
obra, com os naipes a funcionarem na perfeição, com sonoridades
equilibradas, ricas do ponto de vista harmónico, andamentos
precisos, com alma e energia rítmica, com a percussão a ter um papel
preponderante no espectro musical, momentos de requinte melódico
com expressividade, boa gestão das intensidades e da massa sonora,
enquanto suporte melódico e harmónico do solista, cuja
performance pautou pela perfeita dicção, assente na articulação e
fraseados perfeitos, com requinte, timbre aveludado. Faço votos
para que continue com esta postura, pois está no bom caminho com
vista a novos patamares de qualidade musical.
Para finalizar a sua participação “ao mais alto nível”, a Banda
Paramense interpretou a obra “Disney Fantasy”, com coreografia a
cargo de simpáticas e alegres crianças, cuja prestação valorizou e foi
ao encontro da temática da obra, provocando no público agradáveis
sensações.
A Banda teve momentos musicais dignos de registo, como
reflexo da boa preparação da obra: energia e sentido rítmico,
fluência nas linhas melódicas, interessantes e perfeitas cambiantes
de intensidade e de andamento, sendo notória a forma segura de
todos os naipes no discurso musical. Apreciei bastante o
comportamento da percussão, com requinte técnico, muito carácter
pautado pelo rigor rítmico dos tempos, boa transição de
andamentos e colorido tímbrico com qualidade. Convém
no
entanto, rectificar alguns pormenores menos cuidados ao nível da
afinação, essencialmente na fusão tímbrica trompas e eufónios.
Relativamente ao solo de eufónio, apesar do bom interpretativo,
determinados aspectos como a afinação e a sonoridade, não tiveram
o desfecho pretendido pelo executante. No entanto e apesar destes
reparos, acho que este instrumentista tem capacidades para melhorar
os pormenores menos conseguidos. Não duvido que alcançará outros
patamares, devendo melhorar os índices de auto-confiança e dar
continuidade ao trabalho semanal, com a ajuda preciosa do maestro.
Parabéns ao maestro Manuel Silva e músicos pelos bons
momentos musicais proporcionados, como consequência do
trabalho digno de registo estruturado semana após semana,
contando sempre com o apoio incondicional da direcção, que
conjuga todos os esforços, para que está Banda rume para outros
níveis de qualidade artística. Votos de grande sucesso para a Escola
de Música e para a Orquestra Juvenil, sem dúvida uma grande alicerce
para o futuro da Banda.

nível de balanço ritmico, sonoridade, articulação, fraseado e
afinação, embora os fortes da banda por vezes fossem demasiado
agressivos. A banda respondeu sempre na perfeição ao que o seu
maestro pedia. 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, em
especial do seu maestro. De registar também a excelente inclusão
das personagens na Disney Fantasy. O seu maestro está certamente,
e tem razões para isso, orgulhoso do seu trabalhoe dos seus músicos.
Parabéns!

Maestro Carlos Diéguez
A Banda União Musical Paramense é unha
formação com muita veterania e experiência no
cenário. Gostei da sua interpretação geral, apesar
haver algumas pinceladas a corrigir, que farão a banda “pintar” uns
quadros de maior qualidade artística.
Por um lado a versão de Vesuvius foi bastante correcta.
Destacaria positivamente o solo de flauta e a melhorar a conexão
dos 3 blocos da banda (madeira - metal - percussão). Sobretudo nos
trompetes, falta equilíbrio sonoro assim como a união entre os
distintos blocos. Quando existia o equilíbrio a banda tinha uma boa
sonoridade.
Na obra To the Summit! surpreendeu a qualidade do solo de
saxofone soprano, com decisão, sonoridade e estilo apropriado.
Parabéns ao solista. Em relação a outros temas como o dos
“tempis”, dizer que não foram de todo precisos já que existiram
algumas oxilações metronómicas.
Disney Fantasy foi a delícia do público em geral, sobretudo
graças à colocação em cena dos meninos da escola de música do
agrupamento com os seus disfarces das personagens da Disney. É
bom introduzir crianças no ambiente da banda é uma excelente forma
de fazer cantar, pelo que montagens como estas deveriam ser
imitadas e fazerem-se mais frequentes nas actuações das bandas
filarmónicas.
Como disse no princípio do comentário gostei da banda, mas
fica uma pergunta: Porque não tocaram uma obra portuguesa? Eu
notei a sua falta. Não é que seja obrigatória de tocar, mas assim
aconteceu na Galiza que foram perdendo as suas raízes. Passamos do
extremo de tocar todo o repertório galego e espanhol para todo
estrangeiro num curto prazo de tempo. O resultado foi catastrófico
em muitos sentidos. Com menos festas, menos concertos e menos
público. A temática das obras apresentadas hoje (ainda que sejam de
grande qualidade), são muito parecidas em termos de sonoridade o
que faz com que o público perca interesse pelas mesmas (sobretudo
depois de escutar a três bandas anteriores) e as considere
monótonas. É por isso que programar música mais próxima do
público faz com que se identifiquem com o mesmo, que se veja
reflectido nas suas melodias. Por isso creio que programar música
portuguesa é muito importante, não só nos coretos como também
nos grandes auditórios. Quando falo de música portuguesa não me
refiro só à música popular, senão também à música sinfónica ou às
novas obras dos novos “Robert. W. Smith” portugueses.
Os meus parabéns, estou certo que o nível seguinte está
próximo.

Maestro António Ribeiro
Esta Banda foi a que mais me surpreendeu pela
positiva.
Evoluiu imenso nestes últimos tempos. Foi
notória a quase perfeita ligação entre a Banda e o

Maestro Jorge Domingues

Maestro.
Apesar de alguns pormenores a rever ao nível da fusão tímbrica
de alguns naipes e ao nível da afinação harmónica, gostei muito da
diversidade de ambientes conseguidos durante a primeira obra
“Versuvius”. Obra com um grau de dificuldade acima do habitual,
apesar disso, esteve presente o bom discurso musical.

A Banda União Musical Paramense apresentou
um repertório muito diversificado e de muito bom
gosto. A direcção do seu maestro foi muito clara e
precisa o que se reflectiu muito na comunicação excelente que tinha
com os músicos. A banda estava muito equilibrada, e excelente a
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“To the Summit”, outra obra muito interessante, que começou
logo com uma excelente interpretação do saxofonista. Esta obra que
apresenta alguma complexidade rítmica e que requer do Maestro uma
performance de bom nível, foi bem interpretada. O Maestro soube
explorar as potencialidades dos seus músicos e estes souberam
corresponder.
“Disney Fantasy”, outra obra muito interessante que, aliada à
representação teatral, deixou o auditório maravilhado.
O Maestro Manuel Joaquim arriscou muito e venceu.
A Banda apresentou-se com bom nível.
Bom repertório e muito bem dirigido.
Muitos parabéns.

apresentação no Europarque. De realçar o sentido musical que
chegou ao publico e o excelente solo de saxofone soprano que
fora muito bem executado. Detonou-se algum nervosismo,
apenas, em algumas intervenções mais expostas que foram
sempre superadas com o máximo de subtileza possível. Nesta
obra pressagiei também um excelente trabalho de vozes, dentro
dos mesmos naipes, onde os acordes foram escutados com toda a
clareza. O melhor ainda estaria para vir. Na terceira e última obra
da sua apresentação, “Disney Fantasy”, a banda superou todas as
expectativas que lhes eram indagadas. Assim como referi, no
comentário da banda que se apresentou anteriormente, o
espectáculo visual está cada vez mais implícito na imagem das
nossas bandas e como percebemos pelos aplausos do público este
é o caminho e rumo a seguir. Aliar o bom e grande nível musical
que a banda de Paramos trouxe ao Europarque, com espectáculo
visual, eleva a qualidade de qualquer interveniente. Ver um
auditório completamente cheio, rendido a esta banda com uma
peça também muito bem executada, foi deveras aliciante.
Imaginar a quantidade dos nossos filarmónicos que perderam este
espectáculo entristece-me, e leva-me a cogitar o porquê de a
comunicação social não mostrar o que de melhor se faz em
Portugal. São estes concertos e estes eventos que deviam estar na
praça pública das nossas rádios e televisões, deixando de dar
ênfase aos problemas e actos negativos que entristecem a
população, mostrando estas relíquias. Parabéns à Banda Musical
de Paramos pela sua arrojada atitude em aliar um musical da
Disney às suas mais conhecidas personagens e apresentá-las
através de crianças que encantaram todos os presentes. Parabéns
Maestro Manuel Silva pelo trabalho e plena interacção com os
músicos, direcção da Banda pelo seu certo vigor em fazer crescer
a associação e aos seus músicos pelo seu fabuloso empenho.
Continuem o excelente trabalho musical e humano que nos
apresentaram.

Prof. Manuel Carvalho
Afinação da Banda no palco...
Instrumentos graves revelaram-se demasiado
contidos para um contexto de percussão e colectivo
tão poderoso dinamicamente. Fortes exagerados e
agressivos, absorvendo o naipe dos clarinetes. Alguma rigidez
interpretativa, onde a concepção dinâmica e rítmica do colectivo
poderá ser repensada à luz da adopção de andamentos mais cómodos
e calmos e em dinâmicas moderadas e sem agressividade.
Excelente naipe de saxofones e de trombones, a revelar valores
individuais dignos de realce. Percussão pouco integrada
dinamicamente. Trompetes soariam melhor e mais afinados se os
níveis dinâmicos fossem controlados.

Prof. Francisco Luís
Surpreendente! Esta banda despertou logo
bastante interesse e espelhou a sua competência na
primeira obra apresentada. Direcção muito segura,
rigorosa e com grande domínio rítmico de todo o
conjunto. Boa execução numa obra com apreciável grau de
dificuldade. Na segunda obra evidenciou-se a boa presença e
interpretação do saxofone soprano, assim como a excelente
exibição da percussão. Banda coesa e com bom potencial sonoro. O
naipe de trompetes pode e deve trabalhar melhor a afinação e
qualidade sonora.
Com Disney Fantasy, apreciou-se uma linda exibição para
terminar a actuação das bandas com notável entusiasmo e alegria,
quer no palco, quer no público.

Maestro Milton Areias
A banda apresentou se com um reportorio
mais arrojado , sabendo o executar muito bem .
Notou se que o maestro já apresenta uma formaçao
de qualidade . Aproveitando para fazer um reparo
em relaçao à formaçao dos maestros , quero salientar o trabalho
feito pela C&C, na pessoa do SR Mario , pelas demais formaçoes
que tem proporcianodo pelo nosso pais,
directa ou
indirectamente , de norte a sul e ilhas , sempre com formadores
“ao mais alto nivel”.
Em relaçao a banda não tenho muito a acrescentar , só mesmo
a forma como souberam “brincar” e muito bem com a obra
Disney”.
Parabens , estao no bom caminho , parabens maestro ,
excelente trabalho.

Maestro Orlando Rocha
A última banda da tarde, Banda União Musical
Paramense, com sede na freguesia de Paramos do
concelho de Espinho, foi a que teve a menor
deslocação para se apresentar neste Festival. Não
por ser a menor no que concerne a deslocação, foi sem dúvida a que
mais me surpreendeu nesta tarde. Não conhecer a banda e nunca ter
ouvido falar afincadamente da mesma poderá ter sido o principal
motivo que me surpreendeu e deliciou completamente. Após
alguma desorganização no arranjo da sala para a sua apresentação
e muito tempo morto, o Maestro Manuel Joaquim Silva dá inicio
à apresentação musical, que desde os primeiros sons fazia-me dar
conta que grandes surpresas esperariam ao público que se deslocou
a Santa Maria da Feira naquela tarde. De uma forma bastante
subtil, com uma regência bastante segura e profissional o
Maestro demonstrou uma simbiose perfeita com os músicos que
dirigia. Na primeira obra, “Vesuvius”, Manuel Silva apresentou
uma banda com excelente sonoridade, com frases melódicas
muito bem formadas, dinâmicas muito bem aproveitadas e um
equilíbrio fantástico entre todos os naipes da banda. A banda fez
uma grande interpretação da obra que já escutara anteriormente.
Na obra seguinte a banda não desiludiu de forma alguma e
continuou na mesma linha da primeira apresentação. “To the
Summit!” foi muito bem executada e uma grande escolha para

Prof. Hugues Kesteman
Na peça “Vesúvio” ouvimos um conjunto
muito enérgico com capacidade que não receia
dificuldades técnicas.
No “to the summit”Solo de saxofone soprano
igualmente complexa superada com brilho e mestria.
No “Disney fantasy” momentos de frescura, a contra pé das
obras anteriores nesta exibição com os pequenos atores
disfarçados de mickeys e outros que foi muito apreciado pelo
público
Esta obra como na primeira peça e inédita e até nesta altura
mereça um especial aplauso. Como uma simples ideia pode
chegar ao público e tocar lhe o coração.
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