
A Orquestra de Sopros é composta por alunos e
professores. Foi  um projecto lançado em 2008. O
objectivo deste agrupamento é fomentar o gosto
pela música na região e nas filarmónicas

vizinhas,  matriculando-as na classe do curso básico de
instrumentos. O objectivo foi cumprido. Um reparo!  Era bom
que nas regiões onde houvesse mais do que uma banda
filarmónica pudessem seguir o exemplo como na Academia de
Chaves juntando-se num só agrupamento. Seria bom que isso
pudesse acontecer. 

A Orquestra iniciou o concerto com um pasodoble de Luis
Serrano Alarcón que foi bem executado, só com um senão:
principiar um concerto com um solo de trompete não é de bom
senso,  porque pode provocar uma certa instabilidade no
agrupamento. 

Na segunda peça de Johan de Meij,  uma  obra com temas
populares da região (apesar de não a conhecer), é uma peça
expressiva com lindas melodias. 

A terceira obra de Carlos Marques é uma rapsódia de cantos
populares portugueses,  com uma roupagem nova de grande
efeito musical; gostei da interpretação. 

A quarta peça com arranjo de Toshihiko Sahashi, introduziu o
Quinteto de Sopro de Madrid, que executou primorosamente e foi
muito bem acompanhado pela Orquestra. 

Quero aqui realçar a boa apresentação dos seus componentes
e também a  direcção do seu maestro Luciano André Pinto Pereira
com uma óptima presença do corpo e de gestos.

Resultou muito bem a combinação de juventude (sobretudo
nas madeiras) e a experiência do maestro Américo. Em alguns
momentos essa juventude fê-los esquecerem-se de controlar
certas partes, onde os fortes se ouviam um pouco repentinos e
notava-se o nervosismo na interpretação dos solistas, mas não
deixamos de apreciar a sua grande qualidade. Foi o caso do
jovem trompetista, que no La Fiesta demonstrou que se pode
encher um grande auditório como o Europarque sem ser forte
ou agressivo, com qualidade e projecção na sonoridade , sem
perder musicalidade. 

É digna de destacar a actuação de Justo Sanz, que, como
sempre, demonstrou ser um dos grandes artistas dos clarinete,
dando uma lição de tranquilidade, controlo, musicalidade,
agilidade, virtuosismo e muitos mais adjectivos que poderiam
ser focados e combinariam perfeitamente. A banda de Pinheiro
da Bemposta em ocasiões muito pontuais passou por cima do
solista, mas em conjunto conseguiram chegar à altura do
grande concerto escrito por Óscar Navarro com boa nota.

Disfrutei com a actuação. 
Muito obrigado. 

Foi com grande satisfação que ouvi esta
orquestra,  formada relativa-mente há pouco
tempo, e que nos deliciou com a sua actuação,
contribuindo para isso também a boa escolha de

reportório! 
Na primeira peça notou-se algum nervosismo, embora não

prejudicando o resultado final.
Nota-se claramente que se trata de um projecto com futuro, e

sendo do interior do país, ainda mais valor tem, pois é nestas
regiões onde há mais dificuldades (por vários motivos), que se
torna mais difícil implantar projectos desta dimensão.

Achei que houve na segunda peça uma boa interpretação da
mesma, estando os vários solistas à altura do desafio! 

Na terceira peça, notou-se uma entrada meia atrapalhada dos
pratos, mas que rapidamente entrou no grupo.

Na quarta peça a fusão entre a orquestra e o quinteto esteve
bem, embora em algumas ocasiões a orquestra se tivesse
sobreposto ligeiramente ao quinteto. Boa iniciativa!

Na quinta peça achei que transmitiram ao público uma alegria
fantástica, fazendo com que este vibrasse intensamente! Bem
hajam

Para terminar é de destacar o grau de empenho que todos
tiveram! Continuem a fazer aquilo que gostam, pois só assim se
consegue partilhar a música com o  público cada vez  mais
exigente! 

Parabéns a todos os músicos e professores desta academia!
Dorma”, proporcionou-nos um “momento musical” de alto

nível. Bravo! 
Na minha opinião, o programa apresentado foi demasiado

extenso.
Parabéns ao Maestro, Músicos e Direcção pelo trabalho

apresentado.  

Em geral,  o trabalho de um crítico deve ser
fácil,  no entanto, este não o foi.

É muito difícil avaliar o trabalho que, na
grande generalidade das Filarmónicas, leva anos a pôr de pé, com
os parcos recursos que teimamos em conseguir para nos
mantermos, também, de pé.

El  To ri co  de l a Cuerda

Nesta primeira peça, de realçar o timbre que esta formação é
capaz de produzir,  bem característico de uma Orquestra formada
com estudantes de Musica, bem equilibrado, mesmo nas ocasiões
de maior tensão. 

Como nota menos positiva, alguma arritmia na intervenção
a solo do flautim.

Kl ezmer Cl as s i cs

Esta é uma obra que desconhecia, apesar de ser um amante
neste tipo de Musica, e que achei muito interessante.
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A sequencia de solos foi brilhantemente conseguida, assim
como o arranjo.

O equilíbrio entre intensidade e timbre voltou a ser
conseguido.

Po rtug uês  Suav e

Nesta Rapsódia,  muito conhecida e executada no meio
Filarmónico, começamos com alguma arritmia na percussão, que
se repetiu por inúmeras vezes ao longo da Obra. O timbre
também sofreu com alguma excitação que este tipo de Musica
pode propiciar. Apesar de, em algumas partes, a leitura ser
interessante,  não assisti à mesma disciplina das Obras
anteriores.

A peça em que o quinteto também participou, que me perdoem
os leitores, mas não vou comentar porque estava demasiado
absorvido e deliciado para me lembrar sequer, de tirar notas.

Deep Purpl e Medl ey

Esta é uma peça ainda mais perigosa que a Rapsódia. Apesar
das improvisações terem sido muito bem executadas, algumas
secções da Orquestra começaram a acusar algum cansaço patente,
sobretudo, nas pausas entre fraseados resultantes de respirações
demasiado longas.

Foi pena o amplificador da guitarra não ser mais potente.
Aqui um pouco mais de força era justificado.

Voltamos a assistir aos mesmos desequilíbrios patentes na
Rapsódia.

Começo por felicitar o maestro Luciano
Pereira por incluir junto do currículo da Banda
algumas notas relativas ao repertório a executar,
e pela escolha do mesmo,  como forma de

proporcionar aos seus músicos, novos desafios.
Oriunda da bonita cidade de Chaves, chegou até nós um

Ensemble constituído por jovens instrumentistas oriundos da
Academia de Artes de Chaves, cuja participação neste evento,
constitui um forte tónico para corrigir,  melhorar aspectos nem
sempre bem conseguidos ao nível da estabilidade rítmica, da
sonoridade e equilíbrio do grupo,  aspectos perfeitamente
compreensíveis em agrupamentos que integram jovens
estudantes de Música.  Porém,  quando estes jovens
instrumentistas adquirirem maturidade suficiente para abordar
pormenores técnicos mais específicos, a evolução e qualidade
desta Orquestra serão por demais evidentes.

Pude constatar em determinados momentos da sua
actuação, a fragilidade das madeiras, principalmente do naipe de
clarinetes, motivada pela quantidade de metais, isto é, o grupo
não conseguiu colmatar o número reduzido de clarinetes,
comparativamente com os trompetes (12),  resultando em
determinados momentos, uma intensidade sonora algo poderosa,
brilhante. Considero que mais alguns clarinetes valorizam o
timbre da Banda. No entanto, foi muito agradável ouvir as
cambiantes de intensidade, com muita segurança e afinação.

Na primeira obra “El Torico de la Cuerda”, do compositor
Luís Serrano Alarcón, pasodoble de concerto, a Orquestra teve
momentos musicais com qualidade, revelando boa preparação,
bom sentido rítmico,  leveza nas linhas melódicas; no
acompanhamento do solista foi visível a boa atitude e
musicalidade do tutti,  os naipes a funcionarem com qualidade. No
entanto, por vezes foi notória uma certa incoerência no tempo,
nomeadamente por parte da percussão, assim como a sonoridade
dos pratos, por vezes desajustada a nível tímbrico.

Apesar de alguns desacertos na afinação, nas flautas e nos
clarinetes, na generalidade, os naipes funcionam na perfeição,
com muita qualidade. Como exemplo, cito a perfeita simbiose
tímbrica – eufónios / fagotes / saxofones – sonoridade
envolvente, com uma afinação notável e rica harmonicamente. 

Todas as ideias que visam a inovação, algo de diferente nas
intervenções musicais das nossas Bandas Filarmónicas, devem

ser louvadas e apoiadas, pelo que achei de bom gosto a presença
de um aerofone pouco comum nas Bandas nos Concerto: o
acordeão, cujo timbre, reflecte todas a estética da Música de uma
região da Europa Central,  ilustrada neste evento, através da obra
“Klezmer Classics”. Na interpretação desta obra, a Orquestra
esteve bem, com muito carácter, com convicção, sendo visível a
perfeita coordenação entre os todos os elementos da textura
instrumental: sentido rítmico, leveza nas linhas melódicas; no
acompanhamento dos solistas foi visível a boa atitude e
musicalidade do tutti,

Realço a performance nos solos de saxofone alto, oboé,
clarinete,  acordeão,  sendo visível bom gosto ao nível da
interpretação, articulação e sonoridade sempre cuidada e com boa
presença sonora, indo ao encontro do carácter tradicional deste
tipo de música.

Na obra “Português Suave” do ilustre compositor Carlos
Marques, uma referência do nosso panorama musical,   devem ser
revistos pormenores de afinação e equilíbrio sonoro e de
intensidade nos metais, na simbiose entre os sectores médios e
médios-graves quando em função de acessório
tímbrico/harmónico,  diluem o desempenho dos restantes
naipes.  Apesar da interessante sensibilidade musical,  foi
notório nervosismo,  originando fragilidades ao nível da
afinação e do fraseado: refiro-me ao solo de trompete e eufónio,
no Andante, com a apresentação do tema “Menina estás à
janela”. Porém, o segundo solo de trompete, o solista esteve
muito bem: cuidada interpretação, boa articulação e sonoridade,
e boa atitude rítmica. Parabéns.

Na última secção da obra,  foi identificada alguma
descoordenação rítmica no naipe da percussão, andamento algo
precipitado, dificultando a articulação melódica rítmica entre os
diferentes naipes. Verifiquei também a ausência da melodia do
Flautim escrita pelo compositor e que enriquece o contraponto
desta secção.  Contudo,  destaco a forma cuidada como os
contrastes ao nível das intensidades foram concretizados pelo
grupo.

Para finalizar a sua actuação, a Orquestra interpretou um
Medley com temas do grupo Deep Purple. No geral,  o tutti,
apresentou sensibilidade musical,  com equilíbrio das
intensidades/leveza, entre todas as “cores tímbricas” da paleta
orquestral,  entradas precisas, correctas, com muito carácter, bom
ritmo, bom tempo, bons contrastes de intensidade e tempos,
preocupação em não sobrepor as linhas melódicas principais.
Um reparo para a intervenção do naipe dos trombones, na
segunda parte da obra, no que diz respeito á articulação melódica
e rítmica, pouco cuidada, e instabilidade ao nível da fusão
tímbrica; não foi um naipe homogéneo. 

Foi interessante a inclusão da guitarra eléctrica, embora nem
sempre a presença tímbrica deste instrumento fosse perceptível,
devido a deficiente controle das intensidades. É um aspecto a ter
em conta em futuras interpretações desta e de outras obras.

Aos músicos e maestro,  parabéns pelo bom trabalho
apresentado em palco, assim como a todos os órgãos sociais da
Direcção, pela vontade e empenho. Continuem a evoluir pois
têm todas as condições para tal,  mantenham os índices de
motivação para que continuem a divulgar a Arte Musical.

A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de
Chaves apresentou-nos um repertório bastante
agradável de ouvir,  de excelente efeito,  algo
exigente técnicamente,  e que certamente

constituíu um desafio e estimulo para os músicos. 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
que eram só duas, e devido à posição em palco, ouviam-se muito
pouco.
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Na primeira obra, El Torico de La Cuerda, penso que a
Orquestra não estava completamente à vontade a tocar, o que é
compreensível,  o que fez com que não a tivessem interpretado
com o balanço e alegria que era exigida. Uma referência ao solo
de Trompete de boa dicção e sonoridade, parabéns.

No Klemer Classics registei bons solistas, nomeadamente o
trompete que mesmo não estando muito à vontade a tocar
mostrou ter muita sensibilidade,  boa dicção e sonoridade
magnífica,  o Saxofone Alto também com uma belíssima
intervensão e o Clarinete que foi simplesmente excelente.
Gostava também de dar os parabéns ao maestro pelo seu naipe de
percussão composto por seis elementos, três deles pareceram-
me ser muito jovens.  Apostar num naipe tão essencial e
específico em gente tão novinha é preciso ter coragem e fazer um
grande trabalho, parabéns para eles e para o maestro por isso.

No Português Suave,  obra portuguesa sempre um facto
louvável de assinalar, apesar de algumas desafinações e algum
desacerto na percussão, gostei da interpretação. Havendo dois
aspectos que gostava de assinalar sempre numa visão
construtiva e sendo numa opinião sempre muito própria: No
primeiro solo de Trompete o andamente estava demasiado lento
o que o tornou muito monótono, valeu o facto do solista ter
muito boa sonoridade. No segundo solo de Trompete,  não
conheço o músico mas, dá-me a impressão que estamos em
presença de um futuro Trompetista e para tal tem que tocar muito
mais à vontade, arriscar mais, pois tem qualidades para isso.

Na obra Deep Purple Medley, gostei da ideia de incluir
Guitarra e Baixo, foi pena que fossem completamente abafados
nos fortes. Parabéns aos metais, nomeadamente às Trompas que
estiveram na minha opinião muito bem. Foi uma excelente
escolha para acabar o concerto.

Para terminar o meu comentário quero dizer que, apesar destes
pequenos pormenores já apontados, o seu maestro e a sua
orquestra estão no bom caminho e apresentaram um trabalho de
muito bom nível.  Parabéns!

Para mim foi uma óptima surpresa descubrir
esta banda.  Conheço a sua região pela sua
proximidade com a Galiza e a zona do Lima. Sei que
existem bandas filarmónicas fracas nessa região

luso-galega mas esta orquestra de sopros não é como as elas. Se
com dois anos de vida tem este alto nível é porque tem um bom
projecto, bons professores e um bom maestro que tornaram
possível a estes jovens músicos atingirem uma grande qualidade
em proporção com o pouco tempo de aprendizagem e execução.

Em relação ao programa do concerto, posso dizer que foi
ameno, variado, com música de todo o género, incluindo a
colaboração do Capital Brass Quintet tornando ainda mais
interessante a participação desta banda jovem no Filarmonia.

O agrupamento conta com excelentes e variados solistas,
tanto alunos como mestres. Um exemplo de alunos solistas é o
naipe de trompetes onde, desde o primeiro solo no pasodoble,
formam-se rodando, mostrando todos eles um nível aceitável.
No Klezmer classics gostei do solo do mestre Luís F. Santos, que
nos soube levar a essse mundo da música tradicional judaica.

Programar neste concerto a obra Português Suave, é um
detalhe que o maestro apesar de novo em idade não deixou de lado
(não se envergonha) as tradições musicais do seu país. Ensinar e
tocar nas Academias de Música Portuguesas a sua própria música
é algo que se deve fazer para não perder as suas raízes, sendo as
mesmas que mantêm vivas as próprias bandas e indentificam-nas
com o seu povo.

O fim de fsta com Deep Purple,  com a introdução de
instrumentos electrónicos na banda, fez as delícias dos mais
jovens. Neste aspecto creio que ficaram emocionados demais, e
os planos sonoros nem sempre foram claros, sendo por vezes
monótona a sua interpretação.

Os detalhes académicos estiveram patentes no Concerto,
com correcta afinação, som de conjunto compacto. Estou certo
que com o passar do tempo, trabalho e modéstia, levarão a banda
a outro nível.

Teremos que ir a Chaves assistir aos seus progressos, e
aproveitar para aprender alguma coisa pois os milagres não
existem. Aqui trabalham bem, aqui existem resultados.

Meus parabéns a todos.

Não se pode exigir mais a um grupo com 2
anos de existência e com intérpretes tão jovens.
O mais relevante de observar é o objectivo
subjacente ao trabalho do grupo que é

extremamente importante para a região de Chaves.
Atendendo às condicionantes observadas,  o trabalho

apresentado pelo grupo foi muito digno. 
El Torico de la Cuerda, O solo de trompete, foi interpretado

num andamento algo lento e escolástico e a afinação na parte
harmónica não o ajudou muito. 

O tempo foi irregular, havendo instabilidade ao nível do
andamento geral da obra. 

No trio, o flautim ouviu-se desconexo relativamente ao
grupo. 

Na peça “Klezmer Classics”, o grupo conseguiu momentos
interessantes com fluidez musical em que a diversidade de cor, ao
nível da textura instrumental,  esteve presente. 

Na obra “Português Suave”, notou-se a juventude do grupo,
especialmente nas partes harmónicas em que a afinação, mais
uma vez, nem sempre foi a desejável e nos tuttis em forte
aconteceu, por vezes, ouvir-se alguns naipes excessivamente
fortes e fora do conjunto. Aqui notou-se o desequilíbrio do grupo
com metais a mais ou madeiras a menos. A secção rítmica, por
vezes, também oscilou um pouco.

Gostei bastante do trabalho apresentado pelo grupo na obra
que interpretou com o quinteto “capital brass quintet”. Parecia
outra Orquestra de Sopros.

Na obra Deep Purple Medley,  o grupo tocou com entusiasmo.
Por vezes, com excessivo entusiasmo. Mas foi agradável.

Parabéns e continuem que terão um bom futuro musical.

Ambiente académico. Boa representação dos
naipes em que a inclusão de mais duas tubas seria
bem-vinda.  Alguns problemas de equilíbrio
tímbrico e dinâmico a resolver,  em que a

contenção dos trompetes e da percussão ajudariam. Destaque para
as intervenções individuais da trompa e oboé e do bom fraseado
dos clarinetes. Nota positiva ao acordeão e aos fagotes, bem
como à excelente abordagem performativa do clarinete solo na
música Klezmer.

Desafinação das flautas e algum desfasamento do flautim e
dos trompetes em relação ao colectivo. 

Belíssimo trabalho apresentado pelos jovens
do Curso Básico, sob uma direcção clara e precisa.
Na primeira obra, El Torico de la Cuerda,
destacaram-se os solistas em trompete e em oboé. A

coda final foi brilhante. 
Na segunda obra, de Johan de Meij,  foi apreciável a

interpretação das intervenções dos solistas em clarinete, saxofone
e acordeão. Igualmente apreciável foi também a percussão.

Em Português Suave, de Carlos Marques, verificou-se de facto
uma bela e nova roupagem à cultura musical ligeira no nosso país,
embora tivessem demonstrado nesta obra mais dificuldades em

-3-

Maestro Carlos Diéguez

Prof. Francisco Luís

Maestro António Ribeiro

Prof. Manuel Carvalho



termos de afinação. Também aqui muito se evidenciou o naipe de
percussão.

Muito agradável momento musical na obra com o Quinteto de
Metais. Fez-se sentir uma fantástica leveza do quinteto de solistas
muito bem integrado com a orquestra de sopros.

O género ou estilo da última obra desta actuação, entusiasma
naturalmente os jovens, e isso fez-se sentir com uma boa segurança
rítmica e uma desinibição que contribuiu para uma melhor projecção
sonora deste conjunto.

Felicitações pelo mérito do trabalho apresentado.

Aceitar uma vez mais o convite de Mário
Cardoso para pertencer ao painel de comentadores
de um Festival de Bandas Filarmónicas deste
nível,  foi para mim, lisonjeador. Quero enunciar

os meus sinceros e humildes parabéns à organização, por realizar
e idealizar estes grandiosos eventos.  Com um auditório
sensivelmente repleto, arrisco dizer que foi um dos festivais
mais concorrido a nível de público. Tecerei comentários que
deverão ser encarados, como uma marca pessoal da minha forma
de estar no meio filarmónico,  tentando relatar o mínimo
possível aspectos técnicos e sobrevalorizando os valores
demonstrados. Como maestro de uma banda filarmónica e sujeito
também à crítica, estes devem ser prognosticados como uma
valorização das discussões sobre o caminho que podemos seguir
no meio e o que podemos atingir com as dificuldades emergentes
que a sociedade e a cultura passam com os actuais obstáculos
económicos globais.

Não podíamos iniciar de uma melhor forma o festival da tarde
de 21 de Novembro de 2011. A Orquestra de Sopros da Academia
de Arte de Chaves demonstrou valores e atitudes que não poderia
deixar de expor. Antes de comentar a sua apresentação é deveras
importante referir a utilidade da Academia de Arte de Chaves na
região de Trás-os-Montes e Alto Douro. Na região existem
aproximadamente 45 bandas de música e apenas 3 escolas de
música, sendo apenas duas com expressão patente. Em suma a
formação está em minoria comparando com a quantidade de
músicos nela existente. Com um excelente quadro de docentes, a
Academia de Arte de Chaves colmatou uma falha na zona mais a
norte do distrito de Vila Real. O meio musical ficou mais rico,
possuindo agora uma escola na zona este, uma na zona oeste,
outra na zona sul e outra na zona norte. Podemos dizer que não é
suficiente para uma região, com dois distritos (Vila Real e
Bragança) em pleno declínio populacional, mas estas ajudam,
em muito, a evolução das bandas de músicas que foram durante
anos satirizadas, como uma das piores a nível musical no País.
Embora muitos dos críticos, sem fundamento aparente, nunca se
aperceberam que a formação musical era a principal causa da sua
fraca imagem. O aparecimento desta e outras escolas evoluiu sem
dúvida o meio e as bandas deste quadrante nacional, tomando já
proporções, que por muitos ainda não conhecidas, de qualidade
acima da média. Qualidade foi demonstrada com esta Orquestra
que foi uma surpresa para muitos presentes. Confesso que já
tinha ouvido falar do projecto, por ter participado num concurso
de bandas, mas nunca tinha tido o privilégio de escutar. Formada
por alunos e professores da escola e alunos das escolas da região,
esta apresentou-se com um grandioso número de elementos que
criou uma mais-valia para a sua exibição a nível visual.  Actuar
num evento desta natureza foi sem dúvida uma boa experiência
para a Orquestra. Por ser a primeira a actuar nesta tarde musical,
criou certamente alguns nervos colectivos transparecendo-os na
entrada, menos cuidada, dos músicos no palco. Atendendo ser
uma Orquestra bastante jovem e de músicos em plena formação,
o cuidado com a afinação nem sempre foi bem conseguido, sendo
isso notório nas peças da sua brilhante actuação. A primeira peça
que a orquestra executou, “El Torico de La Cuerda”, de uma beleza
extrema, foi uma óptima escolha do Maestro para a abertura do

festival.  Com um andamento bastante vigoroso e decidido, com
dinâmicas muito bem conseguidas e frases melódicas muito bem
delineadas,  esta formação encantou o publico presente.
Surpreendentemente bem executado o solo de trompete ao ser
interpretado por um músico tão jovem. Foi uma mais-valia para
a sua apresentação. Este músico de valores patenteados tão
precocemente, terá certamente um caminho áureo na área musical
se continuar o seu estudo progressivo. Não é fácil num palco
desta natureza iniciar um concerto com a perspicácia, audácia e
determinação deste músico demonstrando um à-vontade pleno
para com o público, que muitos músicos com mais experiência
não evidenciavam. Talvez pela necessidade de incluir os alunos
das várias classes na orquestra o naipe de trompetes por vezes
apresentou-se um pouco austero em relação ao remanescente da
orquestra, assim como o naipe de percussão. Na obra “Klezmer
Classics” de relatar o excelente trabalho conseguido pelo
Maestro na laboração das vozes dos diferentes naipes.
Respirações cuidadas e abundante expressão na condução frásica
foram uma constante. De avultar a observação supracitada do
naipe de trompetes também nesta obra. De realçar também o
fantástico empenho dos solistas e da sua musicalidade. Um
cuidado a ter em atenção para convidar o solista a agradecer os
aplausos, finda a obra executada, não esquecendo nenhum para
que a energia e motivação continue no seu máximo. Foi evidente
a força de vontade desta formação em demonstrar o que de melhor
se faz musicalmente na região de Trás-os-Montes e Alto Douro.
O que de facto me chamou mais a atenção nesta obra foi a
concentração, empenho e qualidade de dois elementos muito
jovens da percussão que realçaram que a idade não é sinónimo de
qualidade. Parabéns. Na terceira obra, “Português Suave”, um
excelente medley de temas portugueses tocado por uma grande
maioria das bandas portuguesas, a orquestra de sopros sentiu-se
mais à vontade e terá sido a causa para pequenos desequilíbrios
rítmicos na formação. Porque um medley vive de contrastes
rítmicos e de intensidade, o Maestro soube explorá-los ao
máximo nesta peça conseguindo performances bastante
agradáveis. Grande prestação do naipe de saxofones da orquestra
durante todo o concerto,  particularmente nesta peça,  que
demonstraram um timbre muito rico e cuidado, assim como uma
simbiose prefeita entre os vários instrumentos da mesma
família. Aqui a supremacia dos metais foi um pouco notória e por
vezes as madeiras perduraram um pouco recônditas em
intervenções ricas que a peça nutre. A surpresa apresentada no
Europarque, da orquestra tocar com o quinteto Capital Brass
Quintet,  foi extremamente agradável criando um concubinato
perfeito.  Com uma obra deveras agradável,  esta prendeu o
público,  facilmente perceptível nas palmas arrecadadas.  A
qualidade do quinteto,  também bastante jovem,  fez-se
rapidamente notar e em conjunto com tantos jovens também da
orquestra tornou o momento ainda melhor conseguido. A última
obra da sua actuação, “Deep Purple Medley”, demonstrou muita
energia positiva para o público. Próprio do estilo musical a
percussão fez-se ouvir um pouco mais que o remanescente da
orquestra mas o resultado final foi bastante bom. De salientar o
repertório muito bem escolhido para o festival que se enquadrou
100% no tema deste festival: “entretenimento”. O timbre da
orquestra muito agradável no genérico. Em suma parabéns aos
professores da Academia,  ao Maestro e Professor Luciano
Pereira,  aos alunos da academia e alunos convidados pelo
excelente trabalho apresentado no Europarque.

Para mim foi uma agradável surpresa.
Apaixonei me pelos ideais da orquestra. Muito
agradável ver professores e alunos lado a lado em
concerto num conjunto com esta extrutura,  e

alguns músicos de tenra idade. Fez-me prender o olhar sobre os
músicos e esquecer que era mais uma banda a comentar. Gostei
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muito da atitude dos formadores com os seus formandos em
concerto.  Notou-se algum nervosismo,  mas muito
compreensível,  e não prejudicou de forma alguma a boa
prestação da orquestra.

Parabéns a todos. 
Grande trabalho. Continuem!

Que talento o menino trompetista  na obra
el torico de la Cuerda.

Com a peça de klezmer confirma se o
cuidado dos  intervenientes presentes para

proporcionar fortes  consis tentes  sem nunca procurar
ultrapassar os limites.

Sons de clarinete de qualidade e empreendimento da
oboista.

Uma especial atenção ao grupo de percussão que da muita
vida nesta obra,  

Apresentarem em seguimente  guitarra elétrica no” deep
purple”com bom solo de saxofone.

Com esta peça explosiva o programa foi crescendo.
A forma de pensar dos metais,  com os tubas por exemplo,

confere nesta banda uma assinatura que faz pensar em
sonoridade de cordas e que confere uma atmosfera geral
particular e bastante interessante.

Ouviremos certamente falar no futuro desta excelente
banda e do seu mestre em particular.
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