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É difícil…
É de facto muito difícil, traduzir
na escassa nitidez das palavras –
ainda que ilustradas por fugazes
imagens captadas pelo “click” das
objectivas – o que foi a tarde do
passado dia 18 de
Novembro,
no
Europarque em St.ª
Maria da Feira.
A qualidade dos
intervenientes, Bandas
a
e
Maestros,
excelência da sala, e a
cuidada organização
por parte da empresa
Cardoso & Conceição,

aliadas ao entusiasmo de
um público que acorreu em grande
número ao Europarque, fizeram
deste festival “Filarmonia Ao Mais
Alto Nível”, um marco – mais um
– no panorama filarmónico
nacional.
Ainda as portas do
auditório não estavam
abertas,
e
já
o
espectáculo se iniciara,
com a presença no
átrio, do ensemble
“Supermetais”,
um
grupo de músicos da
Banda de Lagares, que
animou os momentos
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Quanto às actuações das
Bandas, foi podemos dizer, de
forma geral, irrepreensível.
A Banda Sinfónica Portuguesa
abriu o festival, com o nível de
execução a que já nos habituou,
superiormente
dirigida
pelo
Maestro Francisco Ferreira.

que precederam o início do
festival.
Já lá dentro, e com um
pequeno atraso como se impõe
nas grandes cerimónias,
o primeiro momento
marcante,foi quando foi
pedido um aplauso para
outro palco, em Aveiro,
onde a Banda Fórum
celebrava em concerto,
o seu 2.º aniversário.
Nas
mãos
dos
presentes, mais uma
inovação. A substituir os
habituais e resumidos
programas de concerto,
estava
agora
uma
revista, moderna, atractiva e
informativa, que permitiu desde
logo
uma
mais
profunda
transcrição de currículos e
historiais, bem como uma selecção
de artigos publicados ao longo dos
anos,
pelo
site
www.bandasfilar monicas.com,
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para além de novidades comerciais
sempre interessantes e justificáveis
pelos apoios concedidos à
organização, por algumas marcas,
nomeadamente
Schreiber,
Keilwerth,
York, Stomvi, Jinbao.
Mas, trazia ainda um
inquérito, que uma vez
preenchido e colocado
na tômbola, habilitava os
participantes, a um
clarinete Schreiber, qua
haveria de caber em
sorte, à jovem Carla, que
curiosamente poucos
momentos antes, já
tinha ali sido focada, no
âmbito da recente iniciativa que
levou à formação da primeira
banda feminina da Europa (ao que
se sabe, existiu apenas uma
iniciativa do género na América do
Sul), naquele que foi também
muito saudado, I Encontro
Nacional de Músicas.

Seguiu-se aquela que teve a maior
deslocação, desde Alcochete. A
Imparcial, sob
direcção
do
conceituado

António Menino, trouxe no
repertório, entre outras, dois dos seus
tipos de obras mais caros:
Pasodobles de Afonso Alves e do pai
do Maestro, Sr Estevão Barrinha.
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Lugar
depois
à
Banda
Arcuense e ao Maestro Idílio
Nunes, que com a sua habitual
formação de palco (incluindo
istrumentos
de
corda),
proporcionou
também
interessantes momentos musicais.
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Antes
da
ARMAB
que
encerrou, lugar à Banda de Melres,
que tendo feito igualmente uma
excelente actuação, viu o seu
destaque ir por direito próprio
para o jovem Diogo, um
clarinetista de apenas 14 anos,
que executou a solo um concerto
de Clarinete, de tal forma bem
conseguido, que o Maestro José
Carlos, pai do Diogo, não
conseguiu no final, esconder a
emoção do momento.
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A finalizar, como já se disse, a
ARMAB (vulgo Banda da Branca),
sob direcção do Maestro Paulo
Martins, que apresentou um

repertório um pouco diferente,
promovendo mesmo com uma das
obras, uma estreia europeia da
mesma.

De realçar que ao final da cada
participação, a empresa Cardoso
& Conceição, fez questão de

trabalhos, já com a noção de que
tinham feito história, empresa,
maestros,
directores
e

reconhecer o esforço das das
direcções de cada uma das bandas,
entregando pela
mão
do
administrador
Mário Cardoso,
uma recordação
do evento, a

comentadores, assinaram o Livrode-honra da empresa onde
expressaram, por
livre e espontânea
vontade
sua,
q u a n t o
apreciaram este
evento,
quão

cada
um
dos
representantes.
Presentes
estiveram,
oito
comentadores
(António Saiote,
Huges Kesteman,
Kevin Waldrom,
José
Botelho,
Moreira
Jorge,
Manuel Carvalho,
Alberto
Roque,
João
Paulo

dignificante
foi
participar nele e o
contributo
que
acrescentou
ao
desenvolvimento
do
meio
filarmónico
português.
Todas
as
Bandas se sentiram
verdadeiramente
honradas
e
prestigiadas e esse

Fernandes) que
oportunamente
publicarão neste
portal, as suas
conclusões.
No final dos
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foi
um
dos
objectivos
fundamentais
desta realização.
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