Reportagem

I Encontro de Músicas

"descobri que cada vez mais gosto deste mundo!"
Se realmente alguém ainda pensa que o sexo feminino é o sexo fraco...enganam-se...nós
mulheres temos vindo a dar provas que ninguém nos pára...seja em que área for...e na música
não é excepção.
Se alguém ainda não consegue acreditar que uma mulher é capaz de tocar tuba, trombone
ou mesmo percussão...continuam enganados, somos capaz de fazer tanto ou melhor que o
sexo oposto!!!!
A provar isto que digo, foi o I encontro de músicas que se realizou nas instalações da
Cardoso & Conceição, em Santa Maria da Feira dos dias 31 de Outubro a 4 de Novembro
de 2007.
As mentoras do Projecto _______________________________________________________

---- De onde surgiu esta ideia?!!? ---Bem, no mundo das bandas filarmónicas existe uma banda, (a banda de Freamunde) que nos
seus estatutos não permite a admissão de mulheres!!! Como é possível pensar que somos
colocadas totalmente de parte...daí que numa conversa entre 3 amigas (Carla Bernal, M.ª
João Malheiro e Carmen Teixeira), músicas da Banda de Souto decidiram contrapor esta ideia
e formar uma banda totalmente feminina...ideia original até então, que culminou neste estágio
de 4 dias.
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Cardoso & Conceição __________________________________________________________
Contaram
desde
o
primeiro momento com o
apoio da Cardoso &
Conceição , que cedeu todo
o material necessário e claro
as instalações da loja para
ensaios e concerto final.
O
repertório
foi
composto por 8 músicas, que na minha opinião, foi bastante divertido, animado e nada
maçador, tais como marcha 1989 , Bourrée para flautim e banda, as Czardas para clarinete
e banda, executada pela Cândida Oliveira, Festa di Campanha, Pour un Flirt, Village People
Hit Mix, uma música já a cheirar a Natal: It´s Gonna be a Cold, Cold Christmas e terminamos
com a Camisa Negra.

A Maestrina Vânia Bettencourt e a Banda Feminina ____________________________

Contou-se com 54 jovens elementos, vindos de vários pontos do país como Lisboa,
Coimbra, Oliveira de Azeméis, Arouca, Penafiel, etc. e para dirigir tanta mulher uma
maestrina igualmente jovem, Vânia Bettencourt, uma Açoriana que dirige actualmente a
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Filarmónica Recreio dos Artistas da Graciosa,
uma banda com bastantes elementos femininos,
que aceitou com muito agrado o convite, pois
acreditou desde a primeira hora neste projecto!!
Tenho de dizer que a minha participação
neste estágio foi da responsabilidade de um
professor meu, que me ligou a informar deste
encontro, o qual desconhecia...mas que esteve
desde a sua publicação no site das bandas
filarmónicas e no palácio dos músicos...pode
mesmo dizer-se que tive sorte...pois tinha pena
se não tivesse participado. Passei 5 dias fantásticos, com pessoas maravilhosas, amizades que
vão perdurar, para quem sabe um dia formar um grupo. O primeiro dia, um jantar para nos
conhecermos umas às outras, uma noite onde teve karaoke até nos mandarem embora do
restaurante...bastante divertido!!!
Kevin Waldrom ________________________________________________________________
O segundo dia, início do trabalho, ver as
partituras que, para mim, foram mesmo a
primeira leitura...pois nunca as tinha tocado e
algumas
nem
sequer
as
tinha
ouvido...pessoalmente
começaram
as
dificuldades,
pois
para
além
do
desconhecimento, o nível técnico ainda é
baixo...mas como a união de grupo foi
espectacular, tenho a agradecer a 4 colegas (
Â n g e l a ,
Andreia, Judite
e Cristina) que
me ajudaram a ultrapassar todas as dificuldades e que em
momento algum me deixaram pensar em desistir!!! Obrigada
do fundo do coração!!! Claro que o Sr. Cardoso, sempre
presente, a dar-nos força e o nosso querido Prof. Kevin
Waldrom, professor de trompete na ESMAE, que esteve a
ensaiar os metais e a dar a ajuda possível e impossível à
percussão, que por motivos de força maior não pôde contar
com a ajuda do
B r u n o
Costa...fez
com que o
naipe
de
percussão se tivesse sentido bastante
desamparado, tendo ficado muito do tempo
parado, sem poder ensaiar e à Vânia, pela sua
dedicação ao grupo...que em verdade, foi um
grupo muito fácil de trabalhar, um grupo muito
coeso e amigo.
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Jeffery Davis ________________________
No terceiro dia, a meio de mais um
ensaio, tivemos a presença de um grande
músico, Jeffery Davis, para mim, um dos
melhores vibrafonistas, que nos encantou
com três peças e aproveitou para
conversar um pouco sobre o vibrafone,
tirando dúvidas sobre este instrumento em
expansão.
O quarto dia, o dia mais intenso de
trabalho, onde tivemos ensaios de manhã,
à tarde e à noite, que apesar de parecer
muito maçador, não foi, o tempo passou
muito
rápido!
Não
houve
desentendimentos com ninguém, houve
sim uma grande união de grupo que se sentiu no dia de concerto: Domingo às 16h, uma loja
repleta, na sua maioria de homens, que vieram tirar as suas dúvidas, talvez como o S.
Tomé...ver para crer!!! Este grupo magnífico não teve medo, nem sequer precisava que
alguém duvidasse dos nossos potenciais.

Antes da nossa subida ao palco, houve a actuação de um Octeto de trompetes, alunos do
prof. Kevin, que aqueceram ainda mais a tarde, executando três peças fantásticas. Foi uma
abertura em grande.
Foi um concerto mais do que cinco
estrelas, espero que este se venha a repetir
o mais breve possível, em Santa Maria da
Feira ou nos Açores ou em outro lugar
qualquer. Porque se a música está dentro
de nós, podemos levá-la a qualquer lugar.
A nível pessoal, além das pessoas
maravilhosas que conheci e convivi durante
cinco dias, este estágio foi muito útil para
ultrapassar medos e desenvolver a minha
maneira de tocar e sobretudo descobrir que
cada vez mais gosto deste mundo!
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Depois do concerto, e uma oferta da Cardoso & Conceição, fomos jantar todas juntas para
comemorar o sucesso do estágio e aproveitar para confraternizar mais um pouco, já que
estava a chegar ao fim, mas infelizmente desta vez sem karaoke... mas com música
igualmente animada, com o qual tivemos mais uma noite muitíssimo divertida.
Tenho de louvar às mentoras a iniciativa e o arrojo de levarem este projecto avante e a
todas as pessoas que estiveram na possível concretização, que acreditaram nele desde o
primeiro momento, que para além de tudo o que envolveu a organização, também houve a
preocupação destas três raparigas de alojarem as pessoas que vieram de mais longe em suas
casas e em casa de familiares, garantindo a sua segurança, uma vez que havia menores neste
grande grupo, e sem dúvida que a Cardoso & Conceição, mais precisamente o Sr. Mário, que
como já tem sido habitual com outros projectos apoia e ajuda sempre com a máxima
dedicação e empenho.
Até breve meninas!!!
Liliana Patrícia
Lic. em Arte
(U. Católica Portuguesa)
Sta. Maria da Feria,
4 Novembro 2007
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