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Aalegria e boa disposição inundaram o
palco da loja Cardoso & Conceição no
dia 29 de Maio.

Com o apoio da Rico, os “Clarinetes Ad
Libitum” actuaram com toda a energia e
irreverência característica de todos os seus
concertos.

Composto por quatro clarinetistas e um
percussionista, este grupo nasceu na ilustre
instituição ESMAE (Escola Superior de Música
e Artes do Espectáculo do Porto), em 1998,
por iniciativa de um dos seus professores e
actual membro do Grupo - o Prof. Nuno
Pinto.

Inicialmente eram um quarteto convencional,
contudo no primeiro concerto todos sentiram
a necessidade de levar algo de diferente, algo
inovador. E assim foi. Ao longo destes 11
anos, foram criando, desenvolvendo e
cimentando a sua identidade. O próprio nome
“Ad Libitum” transmite toda a identidade e
personalidade do Grupo: liberdade, energia,
alegria, irreverência, inovação.

Segundo o Prof. Luís Filipe Santos, um dos
elementos “ o espírito ad libitum é o que nos
une”.

Uma particularidade dos seus espectáculos é a
capacidade de reunirem a música ao teatro, a
surpresa que tanto surpreende o público a
cada minuto.

O repertório dos “Clarinetes Ad Libitum” está
recheado de música popular de todo o
mundo, sem preconceitos nem barreiras. Para

este grupo,
a partitura não existe, tocam de cor com o
coração e com toda a paixão que sentem por
esta arte, a música.

Todos os seus programas são uma amostra de
muito trabalho de investigação musical que
têm feito ao longo dos anos e a adaptação
desse material ao formato do grupo.

Facilmente o ouvinte identifica algumas das
suas influências: a música de influência Celta
da Galiza, da Irlanda e de Portugal, o Choro
Brasileiro, entre outros.

Estiveram presentes em inúmeros países,
como EUA, Espanha, Tunísia, Bélgica,
China, entre outros. Ao questionarmos qual
aquele que mais lhes marcaram,
responderam-nos que a China tinha sido
definitivamente a maior experiencia, ali
sentiram-se como celebridades, nunca deram
tantos autógrafos e fizeram tantas fotografias.

Quem os ouve pela primeira vez fica viciado.
É notável como a reacção é uniforme entre os
públicos tão diferentes que já
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encontraram, quer a nível nacional, quer
internacional. Todos os públicos se entregam
ao entusiasmo e energia que o concerto
transmite. Existe uma atracção mútua entre
os músicos e o seu público.

Tiago Abrantes refere que “a maior
recompensa não é um cachet enorme, mas as
palmas. Uma vez, tocamos em Loriga, na
Serra da Estrela, a troco de um cabrito”

Lançaram o seu
primeiro disco “Contradanza” em 2006, do
qual esgotou a primeira edição. Para
Novembro, têm previsto lançar um DVD do
seu concerto no Teatro Helena Sá e Costa,
no Porto.

No futuro próximo, mais precisamente a 10
Agosto, participarão no Congresso Mundial
do Clarinete (ClarinetFest 2009), na Casa da
Música, no Porto.

Nitidamente, um grupo de jovens sonhadores
com a ambição de contribuir com algo novo,
de preencher uma lacuna que existe em

Portugal
e ser uma influencia para futuros grupos

pelo seu tipo de musica e atitude em palco.

Contudo, a maioria das oportunidades
surgem fora de Portugal, provavelmente dado
o facto de serem um projecto sui generis e os
seus trabalhos nem sempre se enquadrarem a
esse nível. Felizmente, existem este tipo de
eventos para ajudá-los a divulgar o seu
trabalho.

O concerto do
dia 29 teve o apoio da Rico. Tal apoio deve-
se ao facto de usarem as palhetas desta
marca e como nos revela o Tiago Abrantes:
permitem uma fácil emissão e um som
cheio”. Todos aconselham vivamente a usá-
las e aliás, neste evento, tivemos a
importante presença do representante da
Rico, Luís Ruvina, que ofereceu no final do
evento palhetas aos clarinetistas no público
a fim de as testarem.

A entrada do concerto com “Chula
Corridinha” deu ao público um cheirinho da
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energia e boa
disposição de tudo que se iria passar. O
público interagiu instantaneamente e mostrou
todo o seu entusiasmo com o melhor prémio
que podiam receber: aplausos.

O programa de 12 temas foi bastante variado.
Os Ad Libitum demonstraram que tudo é
possível na música desde que haja paixão e
entrega. "È um amor único", exclama o prof.
José Ricardo Freiras.

Na loja Cardoso & Conceição o grupo
deparou-se com um público culto e informado
sobre o mundo da musica. Naturalmente a
exigência iria ser maior, porém a reacção, do
inicio até ao fim, não fugiu à regra,
constantemente a ser desafiado, o público
estava todo extasiado e cheio de energia pela
música e toda a actuação dos artistas. Chegou
ainda a presentear-nos com um tema extra
que mais uma vez surpreendeu.

Todo o concerto se resume em apenas uma
frase: “Um concerto culturalmente inovador
com as nossas raízes portuguesas.” (Prof.
António Bastos).

É sem dúvida um grupo notável. Criaram um
conceito novo que motiva e o incentiva à
aprendizagem da música a entrar neste
grandioso mundo.

Tudo que os envolve tem contribuído imenso
para o desenvolvimento do meio musical em
Portugal no âmbito do Clarinete. A
versatilidade deste instrumento aliada à
criatividade dos executantes na adaptação aos
diversos estilos de música faz com que sejam
realmente uma supresa. Mas não ficam por
aqui, garantem-nos.
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Ad Libitum - quem são?

- José Ricardo Freitas
(Clarinete sib) Professor na
Escola Profissional Artística

do Vale do Ave (ARTAVE).

- Luís Filipe Santos
(Clarinete sib): Professor no
Conservatório de Música de
Vila Real.

- Nuno Pinto
(Clarinete sib e mib):

Professor na ESMAE e na
Fundação Conservatório

Regional de Gaia.

- Tiago Abrantes
(Clarinete baixo): Professor
no Conservatório de Música
de Aveiro e na Escola de
Artes da Bairrada.

- António Bastos
Professor na Oureart

(Ourém), Academias de
Musica de Santa Maria da
Feira e Paços de Brandão.
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