Banda Velha União Sanjoanense rumou
mais uma vez a Erstein – França!
Dia 25 de Agosto ainda manhã cedo, músicos e acompanhantes embarcam em dois
autocarros rumo a Erstein nos arredores de Estrasburgo.
A emoção da viagem e a expectativa de mais um encontro entre “velhos “ conhecidos,
decorreu dentro da maior alegria e camaradagem, o que já é normal neste grupo tão
forte, a Banda Velha União Sanjoanense.
A chegada ao destino no dia 26 antecipou-se no tempo cerca de cinco horas, podemos
depreender, por este pormenor, a capacidade organizativa e a boa logística na
preparação que antecedeu a viagem. Todas as refeições e bebidas foram preparadas
de véspera, etiquetadas com a sua sequência a servir, tudo com o maior dos
pormenores.
Na chegada a Erstein cerca das 13 horas, do dia 26, fomos recebidos como sempre
pelos “irmãos Silva”, radicados na vila Francesa á mais de 40 anos e grandes
impulsionadores destas deslocações e intercâmbios. A antecipação da nossa chegada
foi camuflada pela rápida e improvisada recepção informal no parque de lazer e
campismo da vila. Não faltou a piscina num lago artificial, local em que os mais
encalorados aproveitaram para mergulhar e refrescar.
Às 18:30 horas como previsto, foi feita a recepção oficial na “sale Herinstein” e
posteriormente a “entrega” da comitiva às famílias de acolhimento, onde jantaram e
finalmente, puderam descansar, da primeira etapa desta aventura.
Dia 27 poderemos considerá-lo como dia de diversão. A organização reservou o dia
para uma visita ao “EUROPA PARK” na Alemanha, (o maior parque de diversões da
Europa) a convite do proprietário Senhor Alain Mack. A Banda Velha União
Sanjoanense não poderia por lá passar sem mostrar aquilo que melhor sabe fazer e
claro, presenteou os visitantes que nesse dia lá estavam, cerca de 30 mil com dois
magníficos concertos, na zona de Portugal e desfiles pelas artérias do parque. Mas deu
tempo para todos se divertirem e testarem a adrenalina nas mais variadas diversões, o

regresso às famílias de acolhimento deu-se mesmo quando o parque estava a fechar,
foi até á ultima! Que grande dia!
Dia 28, de manhã estava prevista uma visita ao Monte Santa Odile, um lugar Sagrado
com um Mosteiro Milenar e uma paisagem verdejante imensa, o que permitiu
contrastar com a agitação do dia anterior, aqui era a contemplação, repouso e silêncio.
Foi, um óptimo tónico, para o que se tinha ainda de fazer neste dia, o ensaio geral á
tarde e o grande concerto á noite.
A Catedral de S. Martin foi o palco escolhido, para o Concerto de Abertura das festas
do Açúcar de 2009 e deram á Banda Velha União Sanjoanense essa honra. Trata-se de
uma Igreja enorme com uma nave central bastante larga e luminosa e um transepto
igualmente largo e alto, mas o que impressiona mesmo é o seu grande Órgão de tubos,
o 2º maior da Europa e que domina todo o espaço interior, com cerca de 700 lugares
sentados, no concerto houve ainda a necessidade de algumas pessoas ficarem de pé.
Com grande profissionalismo e organização, a Banda Velha União Sanjoanense “subiu
ao palco” à hora exacta marcada. Após algumas intervenções em Francês com
respectiva tradução para Português, subiu ao palco o Maestro Arnaldo Costa, recebido
com calorosa ovação. Os artistas estavam tranquilos e serenos. O publico atento e na
expectativa.
A expectativa gerada era grande e com razões de o ser, as câmaras de filmar da
RTFrance3 presentes davam o mote, pois um evento desta grandeza não está ao
alcance de muitas colectividades.
As condições acústicas não eram as melhores, mas depois do 5º Festival de Bandas no
Europarque de Santa Maria da Feira no dia 1 de Março deste ano, “ a filarmonia ao
mais alto nível” este foi sem dúvida o melhor a que já assisti.
O Programa apresentado foi:
1ª Parte:
- Richmond Avenue
- The Phantom of the Opera
- Adios Nonino (com a solista em clarinete, Mafalda Lopes)
- A Bamberg Fantasy
- Czardas (com o solista em marimba, Marcelo Pinho)
2ª Parte:
- Canções da Tradição
- Com Te Partiro (com o cantor Barítono Miguel Rodrigues)
- Um tema Surpresa, extra programa, uma Canção Francesa, Apres en Réve
- Morricone’s Melody (com a voz do Miguel Rodrigues)
Se a 1ª parte já tinha conquistado todo o público e terminado de forma empolgante
com a interpretação excelente das Czardas pelo Marcelo, na Marimba
A 2ª parte foi impressionante e digna de grande registo. Abriu com canções
tradicionais Portuguesas, e para surpresa dos presentes, emergiram figuras dançantes
com trajes típicos do Minho e litoral. O folclore improvisado e apresentado caiu que

nem cereja no topo do bolo, às senhoras presentes foram oferecidas pelos dançarinos
durante a interpretação do tema “Menina estás á Janela” pequenos saquinhos com
pétalas de flor, como “petit suvenir” da Banda. Um gesto muito bonito e apreciado!

Mas a surpresa não se ficou por aqui. Agora fechem os olhos e imaginem uma catedral
enorme com o mais famoso Órgãos de tubos de toda a França, tocado pelo Pianista e
Organista Cláudio Vaz, uma banda de excelência, e uma Voz, pois é, a voz do barítono
Miguel Rodrigues, um jovem cantor de Albergaria-a-Velha que nos últimos tempos tem
colaborado com a banda em diversos espectáculos. Foi algo extraordinário, só mesmo
quem teve o privilégio de estar lá!
A banda executou “Con te Partiro” e o Miguel cantou e encantou logo, todos os
presentes.
De seguida, mais uma pequena surpresa, pelo Maestro Arnaldo Costa e pelo Miguel
Rodrigues, ambos cúmplices arranjaram em segredo uma canção muito conhecida
pelos franceses, nesta região, trata-se de um Lide de G. Fauré, com arranjo do próprio
Miguel Rodrigues, juntaram o Órgão de Tubos, a Banda e a Voz, e encantaram!
Para o encerramento do concerto executaram “Morricone`s Melody”, acompanhado
pelo canto do Miguel, enfim, não poderia ter terminado sem que os presentes
encantados tivessem pedido mais música. Depois da incontornável Marcha “Allé a
Erstein” do Sr. Compositor Fernando Costa, que o filho Arnaldo Costa, em mais um
bonito gesto pediu ao Pai, ali presente, para dirigir o seu belo trecho musical, em que
todos os presentes já facilmente se identificam. O entusiasmo era geral e a banda
brindou-nos a todos com mais duas excelentes interpretações, tudo ficou ao rubro até
que terminou uma noite inesquecível, que marcou com sucesso esta boa experiência.
Todo este sucesso apresentado deve-se a trabalho afincado e competente, chegar a
este nível é sinónimo de muita qualidade artística. O talento em palco a paixão com
que amam a Música e o entusiasmo mostra a todos os amantes da música a sua
verdadeira grandeza.

Sábado dia 29, ainda com os efeitos do grande concerto da noite passada a ecoaremnos dentro das nossas cabeças e a ser tema das conversas matinais, a banda as 8.30h
já se aprontava para desfilar pelas ruas desta bela vila, prestando cumprimentos
especiais ao Sr. Director do Banco Crédit Mutuel, responsável pelo patrocínio que
permitiu a banda estar presente. Seguisse um desfile até aos estaleiros onde se
preparam os Carros Floridos e todos os adereços que participam no grandioso desfile
“Garnd Corso Fleuri”. A banda entrou e logo contagiou todos os presentes, e com a
presença dos respectivos presidentes de Câmara de Erstein de Albergaria-a-Velha e da
Junta de freguesia de S. João de Loure, deu-se a partida do grupo de Ciclistas
(veteranos) que irá ligar Erstein a S. João de Loure, são 2.200Km, em duas semanas,
pois a chegada está prevista para o dia 13 de Setembro 2009 a S. João de Loure ás 15
Horas. Um gesto Magnifico em nome de uma amizade que está cada vez mais forte,
mas ainda foi lembrado que está já em andamento um Romeiro que saiu de Erstein no
dia 2 de Junho, e que chegará a S.João de Loure no mesmo dia 13, juntamente com os
ciclistas e que terá percorrido a Pé mais do que os 2.200km. Impressionante! A parte
da tarde foi preenchida com um ensaio conjunto entre a Harmonie Municipal D’Erstein
e a Banda Velha União Sanjoanense e á noite voltou-se a viver mais um belo momento
musical com a actuação do grupo português formado pelo Cantor Miguel Rodrigues,
pelo Pianista Cláudio Vaz e o nosso trompetista Nuno Silva, foi um belo espectáculo e
conquistaram de certeza o público destas paragens. Depois a festa prolongou-se pelas
casas das famílias de acolhimento até ás tantas!
Domingo dia 30, pela manhã a banda e o seu coro fizeram o acompanhamento da
missa dominical celebrada em Francês na Catedral S. Martin. Outro belo momento!
Pelas 11:00, no adro da Catedral e em conjunto com a Harmonie de Erstein criaram
mais um grande momento musical, pois os músicos das duas Bandas intercalaram-se,
formando uma só, mais de 100 músicos! Com um público numerosíssimo a escutar
este concerto ao ar livre, viram-se forçados a terminar porque os “Ersteinois” são
muito exigentes nos horários, não são permitidos atrazos! Era chegada a hora do

almoço, servido em conjunto para as duas bandas e seus acompanhantes, juntamente
com outras organizações que se preparavam para participar no desfile!
14:30 horas, iniciava-se a edição 2009 do “Grand Corso Fleuri” da Festa do Açúcar de
Erstein (maior produtor de açúcar de beterraba de França), com temperaturas a
rondar os 30ºc e cerca de 15 mil visitantes com entradas livres, apreciaram o desfile de
carros alegóricos completamente coloridos de flores naturais e alusivos a vários temas.
O último carro do desfile aparecia integralmente construído com 250 000 cubos de
açúcar, e com 1700 kg de peso, acompanhavam esse carro 6 cães e seus tratadores
para protecção.
A Banda Velha União Sanjoanense encerrava assim o desfile com uma brilhante
actuação durante o cortejo, durante todo o percurso, que é realizado duas vezes, as
saudações eram espontâneas e calorosas, a banda respondia e abrilhantava quase sem
parar, o desfile foi feito em conjunto com a Harmonie de Erstein o que fez uma
formação de mais de 100 músicos, a maior formação do evento, de referir que
estavam presentes conceituadas Marching Bands, da Suíça, Holanda e Alemanha, foi
algo digno de ser visto e apreciado! Na praça principal frente á Câmara Municipal,
depois dos agradecimentos finais da organização a todos os intervenientes, a Banda
Sanjoanense encerrou os festejos com mais uma brilhante actuação, em pé e registou
este belo momento para a posteridade ao tirar várias fotos à frente da Câmara
Municipal D’Erstein. Estava assim concluída a segunda grande etapa desta Aventura!
Dia 31, a manhã foi dedicada aos preparativos para a partida de regresso a Portugal,
almoçámos todos em conjunto no Camping local, e pelas 17:00 horas embarcámos
rumo a S. João de Loure. Iniciava-se assim a terceira e ultima etapa. A viagem estava
programada de forma a estarmos parados, durante as 9 horas obrigatórias para ao
Condutores, em Bearritz, por forma a descansar-mos na praia e fazer passeios, mas o
tempo traí-nos e com um dia de chuva invernal tivemos que descer mais e paramos já
em Espanha, na cidade de Burgos, aí não tínhamos praia mas tivemos tempo para
passear, fazer visitas e outras coisa mais, enfim retomamos a viagem á noitinha e ás 6h
da manhã, já estávamos em S. João de Loure no mesmo local de onde dias antes
tínhamos partido cheios de motivação, estávamos agora cheios de satisfação e com o
sentido do dever comprido!
Parabéns a todos! Direcção, Maestro, Músicos e Acompanhantes!
Não poderia terminar sem deixar uma palavra de agradecimento aos profissionais do
volante que conseguiram cumprir todos os objectivos traçados com o maior
profissionalismo e segurança, e que souberam integrar-se bem neste grupo,
participando em todas as actividades, conviveram, criaram amizades e ajudaram a
resolver pequenos contratempos contribuindo em muito para que tudo corresse pelo
melhor e despediram-se de nós com a frase “Vocês, Fizeram-nos sentir orgulho em
sermos Portugueses! Obrigado!”
Bem Hajam com Amizade!
Rui Oliveira

