
Participação portuguesa

ARMAB
(Associação Recreativa e Musical Amigos da Branca)

Direcção artística: Paulo Martins

Classificação: 525,25 pontos

I Prémio
Ali estivemos representados ao mais alto nível!
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Juan Romero não apreciou minimamente a Banda Portuguesa. Por si, a avaliar pela pontuação que
atribuiu, a banda ficaria em último lugar. Não fosse Bostock e Bataller e a nossa ARMAB teria sido
literalmente humilhada... Mas porquê!? 

Que razões terão levado este professor a classificar assim a ARMAB ??

Não é possivel compreender o comportamento de Juan Romero relativamente à ARMAB sendo que,
no seu entendimento, entre a “sua” menção honrosa (prémio atribuído à mais pontuada) e a “sua”
melhor “2ª” existam apenas 6,5 pontos de diferença, quando para o experiente Maestro Bostock a
diferença é de 44 pontos (a favor da ARMAB) e para Bataller 32,25 também pela ARMAB.

Porque será que Romero não gostou mesmo nada da nossa Banda?

Quem é esta figura que pune de forma tão severa a Banda dos Amigos da Branca?

Juan Romero naceu em Petrer (Alicante) em 1956. Iniciou-se na música com o seu pai.
Em 1975 obtém o cargo de Prof. de Clarinete na Banda Municipal de Sevilla até 1985.
Entretanto em 1981 torna-se prof. de harmonia no conservatório superior daquela cidade.
De 1987 a 2001 foi professor de harmonia e composição no Conservatorio Superior de
Valência. Foi director artístico da banda de Silla de 1988 a 1992.

Douglas Bostock é actualmente o director artístico da 'Orquestra Sinfónica
d'Argovia, Suïssa. Dirige numerosas orquestras da Europa, América do Note e
Japão. Entre2000 e 2006 foi director artístico da Tokio Kosei Wind Orchestra, a
mais famosa orquestra de sopros do mundo, com quem continua a colaborar
regularmente.

Arnau Bataller naceu em Alzira, em 1977, e inicia os seus estudos musicais na S.M. de
Alzira. Obtém Título Superior de Composição, Magna Cum Laude, especializando-se no
último curso em música para cinema na University of Southern California de Los Ángeles. É
premiado em composição..

“Premios do 36º Certame
Espanha - Altea - Sábado 1 de Dezembro de 2007

• Harmonie St. Cecilia, de Maasbracht (Holanda): I Prémio Menção Honrosa•
• Associaçao Recreativa e Musical Amigos da Branca: I Prémio •
• Banda Sdad. Filarmónica Unión Musical de Agost: II Prémio •

• Banda Unió Musical de Godelleta: II Prémio •

Juri: 
- Douglas Bostock
- Arnau Bataller
- Juan Romero
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A ARMAB, a única participação portuguesa, fez um excelente concerto. Dissemo-lo logo que
terminou a sua apresentação. Publicamos a nossa opinião, com orgulho, antes de colhermos as
opiniões de alguns dos presentes. 

Ao ouvinte não restavam dúvidas: A ARMAB era a melhor. Porém, no final, as coisas não se
verificaram na exacta medida da previsão. Mas o mérito estava lá, reconhecido por muitos dos
presentes e mais tarde, por dois elementos do Juri, manifestado no relatório da pontuação.                

http://www.certamenaltea.com/documents/jurat_certamen_2007.pdf

Holandeses surpreendidos
Os Holandeses da Harmonie Sta Cecília,

aproveitavam o tempo entre assisitir aos concertos e
a visita ao bar, divertindo-se imenso com a
experiência. Veteranos em concursos, com invejável
taxa de sucesso (em cada dois que participaram
ganharam um 1º prémio) foram dos primeiros a
felicitar o maestro português pela excelente
prestação.

Harmonia St.
Cecília

(Holanda)
ARMAB Godelleta Union Musical

de Agost
Pontuação atribuída

pelo Júri

Douglas Bostock 182 184 138 128

182,75 184,75 152 142,5

174 156,5 167,5 167,5

Arnau Bataller

Juan Romero

Totais 538,75 525,25 458 438
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“A minha banda foi muito boa mas a tua está a outro nível. Merece ser a vencedora"    
- Matty Cilissen (Maestro da Banda Holandesa no fim da actuação da ARMAB ao cumprimentar

o maestro Paulo Martins e o presidente Nuno Silva”

Presidente e Maestro  seguram o Troféu atribuido

A ARMAB proporcionou a todo o Staf a estadia num excelente Hotel, á beira mar, a poucos
minutos do “Palau da Música”, local onde se realizou o evento.

Uma autêntica estância de
veraneio, praticamente sob a
areia do mar, que fazia
lembrar os "resorts" de
Cancun. 

Uma piscina entre a praia e um dos
edifícios do hotel, (infra-estrutura

do empreendimento) com a água e
todo o recinto irrepreensivelmente

hegienizado, lembravam um
ambiente tropical para turistas de

luxo.. 



- 5 -

As Bandas com quem competiu a ARMAB
(A primeira Secção comportava um máximo de 85 Músicos)

Unión Musical de Godelleta (Valéncia) - Primeira banda a actuar
Fundada em 1859. Tem uma escola de música
com 16 professores e mais de 150 alunos.
Quanto a participações em certames e prémios
obtidos cabe destacar os seguintes:

* 1996 1º prémio em Leganes;
* 2001 1º prémio Valência;
* 2003 1º prémio Valência;
* 2005 1º prémio e "Menção Honrosa" Valência;

Dirigida pelo Maestro Jesús Perelló Fuster.
De entre vários professores com quem estudou, foi
aluno de Jan Cober;

Koninklijk Erkend Harmonie Sta Cecilia Maasbracht (Holanda) - Segunda banda a actuar
Fundada em 1855. Participou na divisão superior
holandesa durante mais de 50 anos.
Os seus êxitos mais recentes são:

* 1987 1º prémio em South Netherlands;
* 1989 1º prémio em South Netherlands;
* 1990 1º prémio em Paises Baixos;
* 1997 1º prémio em South Netherlands;
* 1998 2º prémio em Paises Baixos;
* 2000 1º prémio em Tema Tielen Contest;
* 2001 1º prémio em South Netherlands;
* 2002 1º prémio em Paises Baixos;
* 2002 1º prémio em Tema Tielen Contest;
* 2005 2º prémio em WMC Kerkrade. Medalha de Ouro.
* 2006 1º prémio em South Netherlands;

Dirigida por Matty Cilissen. Aluno de Jan Cober

ARMAB (Amigos da Branca) - Terceira banda a actuar

Dir. por Paulo Martins, também aluno de Jan Cober

Sociedade Filarmónica Union Musical de Agost (Alacant) - Quarta banda a actuar
Fundada em 1895. Das participações em certames e prémios
conseguidos destacam-se:

* 2000 1º prémio em Benidorm;
* 2001 1º prémio em Cheste;
* 2003 1º prémio em Monovar;
* 2004 1º prémio em Cheste;
* 2005 1º prémio em Pinoso;
* 2006 1º prémio em Rafal;
* 2007 1º prémio em Villena;

Dirigida pelo Maestro Juan José Cuenca Antón. De entre vários professores com quem estudou, foi
aluno de Jan Cober;
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A única que não tinha qualquer história de participações em concursos era a nossa banda. Mesmo
assim foi-lhe atribuido um 1º prémio e pelos juris mais importantes a nossa ARMAB seria a
vencedora.

Os grandes mentores da ARMAB
Maestro e Presidente

Para mim foi muito boa a participação da banda. Considero também que para nós a opinião do
grande Douglas Bostock, assim como do compositor Arnau Bataller, que nos atribuiram a melhor
classificação, é o melhor prémio que  podereriamos conseguir. Os créditos destas
duas figuras internacionais da música superam largamente qualquer outra opinião
assim como qualquer pontuação. Não percebo o que terá levado o Sr Romero a
classificar-nos de forma tão diferente dos restantes jurados. É absolutamente
inexplicável! Contudo, como não necessitamos de um troféu para continuarmos o
nosso trabalho, nem para que seja reconhecida a nossa qualidade, continuaremos
a labutar como sempre fizemos. Estamos prontos para mais desafios.

Paulo Martins

Naturalmente que preferíamos ter ganho a Menção Honrosa... e ter obtido mais
pontos. Mas considerando que a votação do 3º juri foi muito estranha e
considerando ainda que para os restantes jurados fomos obviamente a melhor, a
satisfação que isso nos permite sentir é tão importante como ter sido efectivamente
contemplados com o magno troféu.

Acima de tudo, esta participação permitiu à ARMAB cimentar a coesão entre os
seus elementos, criando uma vontade ainda maior de desenvolver novas
actividades, com repertórios diversificados.

Presidente Dr Nuno Silva

Considerações finais

É, de verdade, inexplicável. Verifiquei que a banda holandesa fez de facto um bom concerto. Eu
próprio, no fim da apresentação da ARMAB, apesar de ter gostado muito, disse-lhes que não me
repugnava que se a concorrente ficasse com o 1º lugar, porque, apesar de para meu gosto a
portuguesa ter sido melhor, o juri, soberano, poderia ter opinião diferente. Mas não com a diferença
de 13 pontos. As votações sairam e foi um autêntico “balde de água fria”!

Bom, poderia ter havido algo que me tivesse escapado!...
A supresa surgiu quando tivemos acesso à pontuação individual do Juri! A

diferença estava apenas no Sr Romero que classificou a ARMAB quase como se
tivesse feito tudo mal! A discrepância entre ele e os restantes jurados era
astronómica.  O mais interessante é que protegeu de forma “nacionalista” as
Bandas Espanholas quando os outro jurados as colocaram claramente abaixo da
ARMAB! Aí, tenho de lhe “tirar o chapéu”, para ele, o que é espanhol é bom! 

Um facto interessante é que Romero avançou como reserva para Juri.
Como se sentirá a banda ganhadora da menção honrosa sabendo que pelas

personalidades mais importantes do juri ficou atrás da ARMAB? Não será esse
facto digno de alguma reflexão?...

Mário Cardoso
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Forma de atribuição de prémios do Certame Internacional de Bandas de Altea
o artigo 13.º do Regulamento:

"13ª Se concederán los siguientes premios:
Primer premio, si la puntuación final está entre 500 y 600 puntos
Segundo premio, si la puntuación final es igual o superior a 400 puntos e inferior a 500 puntos
Tercer premio, si la puntuación final es igual o superior a 300 puntos e inferior a 400 puntos
Obtendrá Mención de Honor la banda que consiga mayor puntuación, siempre que ésta sea igual o
superior a 500 puntos.
La Mención de Honor no podrá ser compartida."

Tradução:

13.º Serão concedidos os seguintes prémios:
Primeiro Prémio, se a pontuação final estiver entre 500 e 600 pontos
Segundo Prémio, se a pontuação final for igual ou superior a 400 pontos e inferior a 500 pontos
Terceiro Prémio, se a pontuação final for igual ou superior a 300 pontos e inferior a 400 pontos
Obterá a Menção Honrosa a Banda que consiga maior pontuação, sempre que esta seja igual ou
superior a 500 pontos. A Menção Honrosa não poderá ser repartida.

Assim, o resultado final do Certame foi:

* Harmonie St. Cecilia, de Maasbracht (Holanda): 1º Prémio e Menção Honrosa
* Associaçao Recreativa e Musical Amigos da Branca: 1º Prémio
* Banda Sdad. Filarmónica Unión Musical de Agost: 2º Prémio
* Banda Unió Musical de Godelleta: 2º Prémio












