Banda Marcial é campeã de concurso
de bandas e fanfarras em São Paulo
Evento foi realizado em Itaquera; grupo é considerado um dos
melhores do país
A Banda Marcial do Projeto Música nas Escolas de Barra Mansa
sagrou-se campeã do VII Cofaban (Concurso de Fanfarras e
Bandas) de Itaquera (SP), realizado no domingo (10/09). Ela
concorreu na categoria Sênior, ficando com o primeiro lugar na
categoria Corpo Musical. Trouxe também os troféus de Melhor
Maestro, para Marin Meira, e de vice-campeã na categoria Baliza,
para Priscila Veiga. O evento reuniu representantes dos estados do
Rio, São Paulo e Minas Gerais.
A Banda Marcial é considerada atualmente como uma das
melhores do país, sendo hexacampeã nacional pela CNBF
(Confederação Nacional de Bandas e Fanfarras). Conquistou
também, por nove vezes, o título de campeã estadual, conferido
pela Federação de Bandas do Estado do Rio de Janeiro. É o grupo
mais antigo do projeto – já existia antes dele, mas passava por uma
situação precária e, com a implantação do Música nas Escolas, em
2003, foi reestruturado.
Ela conta com cerca de 60 músicos – entre alunos, professores e
instrutores do projeto - que se dividem entre trompete, trompa, trombone,
Euphonium, tuba e percussão, tendo a frente o maestro Marin Meira.
Além deles, há ainda uma linha de frente formada por um corpo
coreográfico, o pelotão de bandeiras e a baliza, totalizando cerca de 80
componentes.
Segundo a entidade organizadora do evento, o objetivo do concurso é
estimular o gosto pela música, incentivar a organização de Fanfarras e
Bandas, promover o intercâmbio entre os grupos participantes,
possibilitando ainda o aprimoramento de técnicas artísticas de música e
dança e incentivando a cidadania.
O maestro auxiliar e percussionista da banda, Hércules Alves, contou
que a expectativa para o desfile era grande. “Nossa expectativa era tocar
e marchar bem, independente do resultado, pois sabíamos que
estaríamos competindo com outros grupos de alto nível. Mas estamos
muito felizes com o título, resultado de muito trabalho e dedicação de
toda a equipe que forma a banda”, comemorou ele.

O presidente da Associação da Orquestra Sinfônica de Barra
Mansa, Alexandre Martins, parabenizou o grupo. “Esse é mais um
título que mostra porque a Banda Marcial é considerada uma das
melhores do país. Isso é resultado do foco e da qualidade destes
músicos. Parabéns, Banda Marcial e parabéns, Barra Mansa”,
disse ele.
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