
banda amizade - banda sinfónica de aveiro em brianza - itália 
bandasfilarmonicas.com | julho de 2007 

1 

 
 
 
 
BANDA AMIZADE - BANDA SINFÓNICA DE AVEIRO EM BRIANZA – ITÁLIA 
 
 

 
 
 
Antes de mais gostaria de aqui salientar a 
forma como surgiu o convite para esta 
deslocação da Banda Amizade a Itália. 
Segundo Giovanna Cazzaniga, uma das 
responsáveis pelo evento e que se dedicou 
a tempo inteiro à comitiva portuguesa, tudo 
começou com a pesquisa na internet de 
bandas portuguesas, tendo de imediato 
recorrido ao portal bandasfilarmonicas.com. 
A partir daí leu a reportagem que 
publicamos acerca do Certam Internacional 

de Bandas de Música “Ciudad de Valência” 
2006 e da excelente classificação alcançada 
pela Banda Amizade. Encetou contactos 
com a Banda Amizade e foi elaborado todo 
o dossier que viria a culminar na 
participação neste festival. Sentimo-nos 
orgulhosos por este facto e por sentirmos 
que o trabalho destes últimos 5 anos tem 
dado os seus frutos em favor das 
filarmónicas portuguesas. 

 
 
 
A Banda “da” Amizade 
 
Quem em 1834 fundou a Banda Amizade, 
concerteza que a criou com o objectivo de 
reunir um grupo de amigos à volta da 
música, aliás como tantas outras bandas no 

nosso país. O que certamente não faria 
ideia é que 173 anos depois, esse objectivo 
estaria a ser cumprido na íntegra. Digo isto 
porque de facto o ambiente de amizade 
que se nota nesta banda é de facto 
fantástico. Tudo funciona como em família 
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e quando assim é, o estar na banda é um 
prazer e nunca um sacrifício. Nem só de 
estudo e ensaios vive uma banda, o 
ambiente e a cumplicidade entre músicos, 
maestro e Direcção reflecte-se no trabalho 
final. E assim é na Banda Amizade. 
 
Segundo nos disse Carlos Marques, actual 
director artístico, a banda optou nos 
últimos anos por não efectuar festas e 
romarias, ou pelo menos ir reduzindo as 
mesmas do seu calendário. A banda tem 
por objectivo realizar apenas concertos e 
participar em concursos e festivais. No 

presente ano a banda participou no Festival 
de Bandas de Boqueixon (Galiza - 
Espanha), Besana in Brianza - Itália) e 
ainda durante o corrente mês irá estar no 
Concurso de Bandas na Vila D’Alginet 
(Valência - Espanha). Trata-se de uma nova 
filosofia a que a pouco e pouco algumas 
bandas vão aderindo. Assim como temos 
bandas dedicadas exclusivamente a 
romarias, tauromaquia e actos religiosos, 
poderemos no futuro ter bandas que se 
dedicam única e exclusivamente a 
concertos? O futuro o dirá e a banda 
amizade está a trabalhar nesse sentido. 

 
 
A VIAGEM 
 
A Banda Amizade não é propriamente 
inexperiente em termos de viagens ao 
estrangeiro. Nos últimos anos esteve em 
Espanha, Suécia, França e Alemanha, 
sendo agora a vez de Itália.  
 

 

Neste sentido nota-se o à vontade e a 
forma como se organiza. Músicos 
distribuídos por vários voos de forma a que 
possam minorar o número de dias a faltar 
aos empregos ou aulas, carrinha com os 
instrumentos de percussão de maior 
volume para evitar maiores custos e risco 
de serem danificados no avião, são apenas 
alguns dos pormenores de quem mais uma 
vez fez as malas e viajou com toda a 
tranquilidade. 

 
 
 
O EVENTO 
 

 
 
Sem querer aqui tirar qualquer mérito aos 
organizadores de eventos no nosso país, o 
Festival Bandistico Internacionale della 

Brianza, é um mundo à parte e é 
inimaginável poder ver algo parecido em 
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Portugal, pelo menos num futuro muito 
próximo. 
 
Primeiro porque tem público, razão 
primordial para que faça sentido qualquer 
organização. Todos os concertos tinham 
lugar numa tenda com a capacidade para 
1500 pessoas sentadas. Trinta minutos 
antes de cada concerto, a lotação estava 
sempre esgotada, fosse ao fim de semana 
ou em dias de semana. Contando com este 
facto, a organização colocou mais 200 
lugares na parte lateral da tenda e um 
ecran gigante na praça adjacente onde 
mais cerca de 1000 pessoas poderiam 
assistir ao concerto nas bancadas ali 
montadas para o efeito. Todos os concertos 
contavam sempre com 2500 a 3000 
pessoas. 
 
Segundo pelo empenhamento de todas as 
entidades. Câmara de Brianza e de Monza, 
que pela primeira vez se associaram, 
repartindo custos e possibilitando às 
populações destas duas cidades assistirem 
de perto a espectáculos diversificados, 
como os que ali se realizaram. 
 
O evento deste ano, que vai já na 13ª. 
Edição e se realiza de 2 em 2 anos, contou 
com a participação das seguintes bandas:  
 
 
Itália 
Corpo Musical Santa Cecília - Banda anfitriã 
 Banda 
 Banda Juvenil 
 Besana Marching Band 
Orchestra di fiati “Liceo António Rosmini” – 
Rovereto – Tn 
Orchestra di fiati vallencamonica 
“Gianandrea Gavazzeni” – Darfo Boario – Bs 
 
Bélgica 
Harmonie dês Corps de Police de Bruxelles 
Capitale 
 
Colômbia 
Banda Sinfónica Juvenil Fundación Crecer Y 
Poder por Colômbia 
 
Lituania 
National Defence Voluntary Forces 
Orchestra 
 

 
 
Holanda 
Fanfare St. Gabriel 
Jubal Drum & Bugle Corps - Dordrecht 
(Marching Band - Campeã Europeia) 
Beatrix Drum & Bugle Corps - Hilversum 
(Marching Band - Vice Campeã Europeia) 
JeugdKorps Pasveer – Leeuwarden 
(Marching Band - Campeã Mundial 2005) 
 
Portugal 
Banda Amizade - Banda Sinfónica de Aveiro 
 

 
 
Singapura 
National University of Singapore Wind 
Symphony 
 

 
 
Na cerimónia de abertura do festival, o 
presidente da Câmara de Brianza saudou 
todos os presentes, especialmente os 
embaixadores e o representante do 
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Presidente da República Italiano que 
patrocinou o evento. 
 
Ao todo participaram neste festival 870 
músicos, imprimindo ao mesmo 
sonoridades diferentes, troca de 
experiências culturais e aberturas de portas 
a eventos realizados no país de cada uma 
destas bandas. 
 
Dado curioso é o facto de a banda 
portuguesa e de Singapura ficarem alojadas 
em casas de famílias que voluntariamente 
se oferecem à organização. À chegada já 
tudo estava pré-estabelecido e organizado 
ao mais ínfimo pormenor, com as famílias 
que acolheram portugueses muito mais 
satisfeitas do que as restantes dada a maior 
proximidade da língua. Este pormenor do 
alojamento, parecendo de pouca 
importância, terá sido o cerne do sucesso 
desta viagem, dado que foi desta forma 
que todos ficaram a conhecer de forma 
muito próxima a cultura italiana, a sua 
gastronomia, as suas gentes e acima de 
tudo a sua hospitalidade e simpatia. Os 
portugueses ficaram rendidos a esta 
hospitalidade ao ponto de já este ano 
algumas das famílias italianas virem passar 
férias a Aveiro. 
 
Para além das bandas atrás descritas, há 
uma outra que fez grande sucesso e que 
permitiu grandes experiências a quem nela 
participou. Trata-se da banda Festival e que 
é composta por músicos de todas as 
bandas participantes. Os músicos 
portugueses seleccionados foram os 
seguintes: 

 
- João Machado (trompa) 
- João Alvarenga (flauta) 
- João Dias (clarinete) 
- João Pereira (sax tenor) 
- Tatiana Martins (fagote) 
- Maurília Fernandes (clarinete) 
- Ruben Silva (trompa) 
- Ricardo Casaleiro (percussão) 
- Rui Pinho (percussão) 
 
O evento que terá sido presenciado por 
cerca de 60.000 pessoas foi por diversas 
vezes notícia na televisão Italiana (RAI3) e 
pelo Giornale di Carate – Brianza. 
 
O Maestro da banda de Brianza, Armando 
Saldarini, que acompanhou muito de perto 
a comitiva portuguesa disse-nos estar 
muito satisfeito com a participação da 
Banda Amizade e respondeu 
afirmativamente quanto à possibilidade de 
poder ser o maestro numa das próximas 
edições do Verão Amizade. 
 
Deixo aqui uma palavra de agradecimento 
muito especial para a Organização, 
nomeadamente para o Maestro Armando 
Saldarini, para a Giovanna e para o Roberto 
que foram incansáveis no acompanhamento 
da comitiva portuguesa. 
 
Lascio qui una parola di ringraziamento 
molto speciale per l'organizzazione, 
particolarmente per il Maestro Armando 
Saldarini, per Giovanna e per Roberto che 
sono stati instancabili 
nell'accompagnamento alla comitiva 
portoghese. 

 
 
O CONCERTO DA BANDA AMIZADE 
 
 
 
Se não é inédito, é pelo menos pouco 
vulgar e digno de registo. A Banda Amizade 
executou obras unicamente compostas por 
compositores portugueses, sinal de que o 
que por cá se faz também tem qualidade, 
provada pelos calorosos aplausos e elogios 
vindos dos mais variados quadrantes. Como 
nos disse Carlos Marques, não se trata de 
patriotismo, nem bairrismo, trata-se apenas 
de uma opção que visa divulgar a nossa 
música e os nossos compositores, já que 
existe qualidade e as oportunidades de 
mostrar a nossa música além fronteiras não 
são muitas. Por isso temos que aproveitar 
estas oportunidades. Parabéns Banda 

Amizade. Parabéns maestro Carlos 
Marques. 
A Banda Apresentou o seguinte repertório 
 
- Mais Alto e Mais Longe - Afonso Alves 
- Cassiopeia - Carlos Marques 
- Português Cantando - Carlos Marques 
- God Save de Queen - Arranjo de Carlos 
Marques 
- Suite nº. 1 para Banda - Jorge Salgueiro 
 
Assistiram ao concerto 2500 pessoas 
rendidas à juventude da banda, ao seu 
repertório e à simpatia evidenciada não só 
em palco como em todos os dias em que a 
banda esteve por terras transalpinas. 
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RESUMO 
 
Gostar de bandas e fazer parte da comitiva 
de uma banda em digressão ao estrangeiro, 
não implica nem me obriga a tecer elogios 
exagerados para de alguma forma retribuir 
o convite que me foi formulado. Deixar de 
elogiar ou ocultar o que deve ser elogiado 
será no mínimo injusto e incorrecto. 
 
Esta deslocação da banda Amizade a Itália 
foi simplesmente fantástica em todos os 
aspectos. O grupo mostrou espírito de 
equipa, responsabilidade e maturidade que 
cativa tudo e todos por onde passa, seja na 
rua, em concerto ou extra serviço musical. 
 

 
 
Apesar de ter sido pela música que esta 
viagem se efectuou, apetece dizer que a 
música foi quase o menos importante. Será 
isto um exagero, mas quem esteve 
presente sabe que há algo mais importante 
que a música, embora seja esta o veículo 
para valores como a amizade, a 

confraternização, o convívio ou a troca de 
valores culturais. 
 
O que pode uma banda querer mais do que 
ter sido recebida por um povo 
extraordinário que abriu as portas de suas 
casas como se nos conhecesse há vários 
anos? Que pode uma pessoa querer mais 
do que ser acompanhado a locais como 
Milão, Veneza e outras cidades vizinhas? 
 
Por muitas expectativas que se pudesse ter 
desta viagem, quem poderia pensar que a 
organização chegou ao ponto de colocar 
um formulário nas famílias de acolhimento 
de forma a que se pudesse escolher a 
ementa diária? Ou ir ao mercado escolher o 
que se pretende para o almoço ou jantar? 
 
Ter dois acompanhantes sempre 
disponíveis com viatura própria para 
deslocarem quem quisesse e para onde 
quisesse? 
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Trocar ideias, conviver, dançar, comer, 
passar os dias com pessoas de vários 
continentes é algo que só quem participou 
poderá explicar. 
 
Juntar músicos de 3 continentes é por si só 
um facto, não só pela curiosidade como por 
estar envolto em enorme expectativa. Cada 
banda tem o seu estilo, a sua forma de 
sentir a música, de escolher o repertório, a 
forma de cativar o público. 
 
Participaram no festival boas bandas que 
proporcionaram grandes momentos de 

espectáculo, com um repertório muito difícil 
de executar mas de fácil compreensão por 
parte do público que se via perceber de 
música (o seu silêncio absoluto durante as 
actuações era impressionante). Havia de 
facto cumplicidade entre este público 
fantástico e as bandas participantes. 
 
A Banda Amizade está de parabéns pela 
forma como representou o nosso país neste 
Festival. Fê-lo ao mais alto nível e, quando 
assim é, apetece dizer que continuem a 
trabalhar da forma como o estão a fazer 
porque estão no bom caminho. 
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