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Reportagem por Liliana Santos

Banda Feminina no Europarque
“Uma por todas e todas por uma”

Foi muito bom voltar a encontrar as nossas Queridas, voltar
a tocar neste projecto! confesso que já tinha saudades desta
adrenalina dos ensaios...pois são sempre poucos para o
melhor que queremos dar! Mas mesmo assim este grupo, que
cresceu em número de participantes - contou-se desta vez com
65 elementos - não baixou os braços! A união destas mulheres
é incontornável, aplica-se mesmo o lema dos Mosqueteiros
Uma por todas e todas por uma!!

e alguém duvidou que esta jovem banda feminina
podia não ter continuidade mesmo depois do grande
concerto que demos nas instalações da Cardoso &
Conceição no passado dia 4 de Novembro, estava
enganado....as Queridas estão de volta!!! A aposta feita pelas
mentoras deste inovador projecto (Carla Bernal, Carmen
Teixeira, Ma. João Malheiro) está a ser cada vez mais
solidificada e a nossa participação na 2a. edição do Festival de
Bandas “Filarmonia ao mais alto nível” organizado por C&C e
realizado no Europarque no dia 17 de Fevereiro foi a
confirmação disso mesmo!!

S

Um dia para mais tarde recordar!
A liderar esta banda continua Vânia Bettencourt, jovem
maestrina açoreana que, com muito orgulho em nós, veio mais
uma vez até Santa Maria da Feira para nos dirigir.
Agradecemos todo o empenho demonstrado!
O domingo foi um dia para mais tarde recordar! Já fui
assistir a concertos no Europarque, mas ainda não tinha estado

O Europarque é um local de actuação mítico para qualquer
Banda ou Orquestra e nós concerteza que nos sentimos
orgulhosas de ter tido a oportunidade de tocar neste grande
palco. Agradecemos o convite feito pelo Sr. Mário Cardoso
que reflecte toda a credibilidade neste projecto e nós demos o
nosso melhor!!!
A preparação
Este concerto foi o culminar de mais um estágio, realizado
nas instalações da Cardoso & Conceição dos dias 13 a 17 de
Fevereiro, onde mais uma vez tivemos todo o apoio necessário
do Sr. Cardoso no que diz respeito à logística e cedência das
instalações para os ensaios, do prof. Kevin Wauldron, um ser
humano fantástico do qual este grupo já não dispensa a sua
presença e do maestro Filipe Oliveira no grande apoio que
prestou à organização e divulgação deste evento e
agradecemos a todas as pessoas que não estão directamente
envolvidas na organização mas que merecem o nosso
agradecimento.
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tiveram como convidados um acordeonista, um pintor, 2
bailarinos e um solista em trompete fazendo recordar as ruas
de Paris no inicio do séc. XX, terminando em grande esta
actuação.

nos bastidores e realmente é um local grandioso...pelo menos
um dia nos podemos sentir Grandes! A visão do palco é
indescritível, ainda para mais que toco percussão...temos a
visão total do público e fico mesmo sem palavras para o
descrever...só mesmo vivenciando!
Enquanto o público esperava para entrar no grande
auditório, foi possível ouvir o grupo Supermetais, animando-o
bastante.

Seguiu-se a Banda de Lalim, uma banda mais modesta,
que ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir, trouxe ao
Europarque reportório totalmente português, obras do
compositor Miguel Oliveira e Amilcar Morais. Concerteza que
dentro da sua humildade, deram o seu melhor!

Antes de dar inicio a uma tarde de boa música filarmónica,
tivemos o privilégio de ouvir o ArtBrass Ensemble, um grupo
de trompetistas criado no âmbito da disciplina de música de
câmara da ESMAE, liderado pelo prof. Kevin Waldrom. Este
grupo proporcionou-nos três temas fantásticos, que eu destaco
dois - a Abertura Barbeiro de Sevilha de Rossini e There’s a
great day coming de W. L. Thompson.

A terceira banda a entrar em palco foi Banda Marcial de
Nespereira, que, particularmente, gostei muito das duas
últimas obras, uma rapsódia de Alexandre Coelho, com temas
tradicionais da região de Nespereira, onde foram usados
instrumentos igualmente tradicionais – os adufes, muito bem
executados pelos cinco percussionistas! Para
terminar, Carnival of Venice, brilhante o solo de
Fernando Ferreira!

Esta edição contou com a presença de cinco bandas,
incluindo a Feminina. A apresentação esteve a cabo do
maestro Salomão Abreu, que dispensa apresentações e contou
com um leque de 15 comentadores do mais alto nível!
A primeira a actuar foi a Banda de Espinho, na minha
opinião, foi um bom começo, tive a oportunidade de ouvir de
novo o Caminho para a Índia, uma obra que para um jovem
compositor como o Samuel Pascoal, vale a pena
recordar e para terminar Paris Montmartre onde
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A quarta banda, a Banda de Vizela, também teve uma
muito boa actuação, contou com um outro solista - Nuno Vaz,
prémio jovens músicos, no Concerto para Trompa e Orquestra
de J. Haydn, mais um brilhante solo! E para terminar o Dueto
Cómico para dois Gatos, de Rossini deixou o público a “miar”.
Um dueto muito divertido!

Parabéns a todas as bandas, que vieram ao Europarque não
atrás de nenhum prémio, mas sim mostrar que as bandas
filarmónicas estão vivas e cada vez mais com a preocupação de
evoluir, mostrando que o convívio é melhor que a competição.
Mais uma vez, a Cardoso & Conceição, em nome do Sr.
Mário Cardoso está de parabéns por mais um evento desta
envergadura.
O Próximo, a saber, está marcado para 27 de Abril!
Para as Queridas, um Até breve!!!

E para terminar em beleza, subimos nós ao palco!! Apesar
do público já ter ouvido quatro bandas não arredou pé para
nos ver actuar!! A nossa responsabilidade era grande, mas
demos o nosso melhor, disso ninguém pode duvidar!
O nosso reportório de cariz mais ligeiro, diferente da maior
parte das bandas, fez animar o público presente! Começamos
com a Marcha 1989, seguiu-se Village People Hit Mix, Más
que Nada, Pour un Flirt , Mack the Knife e terminamos com
La Camisa Negra.
No final, estávamos muito satisfeitas com a nossa actuação,
que com as nossas limitações, o mais
importante foi mesmo a nossa união,
humildade e profissionalismo e sobretudo
conseguimo-nos divertir muito a tocar!

Painel invejável de comentadores e sala cheia!!!

Mesmo a terminar o evento, foram sorteados três
instrumentos musicais - uma flauta, um clarinete e um
trompete.
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