
 

2008 

Salomão Abreu 
 

 

 

 

 

 

 

31-07-2008 

III FESTIVAL DE BANDAS 
FILARMÓNICAS DA ILHA DO 

PICO 



2 
 

 
 

escrever em palavras – mesmo que com o 
auxílio de algumas imagens – o que foi a III Edição 
do Festival de Bandas da Ilha do Pico é missão tão 
ingrata, que o nosso leitor certamente perdoará a 
insipiência deste trabalho agora publicado. 
 

Tarefa ingrata, porque há momentos na vida em que as palavras parecem vazias 
de sentido quando comparadas com a grandeza do que pretendem expressar. 
Ingrata, porque ainda que fastidiosa, a descrição de um evento desta magnitude 
deixaria sempre de fora aquilo que realmente mais importa nestes momentos: 
os sentimentos! E aquilo que o autor destas linhas sentiu é algo tão pessoal e 
intransmissível que não se atreverá a tentar ilustrar. 
 
Serão, pois, preferencialmente factos e descrições os recursos mais usados 
neste trabalho, na certeza de que eles próprios falarão por si quanto à 
importância deste evento e aquilo que ele significa, não apenas para as bandas 
filarmónicas do Pico, mas para toda a comunidade filarmónica, não apenas para 
as bandas do Pico, mas toda a vivência das gentes daquela ilha açoriana… 
 
 
 
 

 
 

 
A ilha do Pico integra, juntamente com o Faial, S. Jorge, Terceira e Graciosa, o 
chamado “grupo central” do conjunto de 9 ilhas que compõem o arquipélago 
dos Açores. 
 
Estas ilhas do grupo central são, regra 
geral montanhosas e recortadas por 
baías e piscinas naturais de rocha 
vulcânica, denominados pastos ou 
serrados. A paisagem, fortemente 
marcada pela prática agrícola, 
caracteriza-se por verdejantes pastos 
divididos em quadrículas de muro de 
pedra vulcânica de cor preta. No 
interior das ilhas a paisagem é 
marcada por manchas da exuberante 
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vegetação da floresta. Os passeios pedestres, através de caminhos verdejantes, 
oferecem aos turistas paisagens de extraordinária beleza onde se podem ainda 
surpreender com recônditos charcos e cascatas de água límpida. 
 
 

A ilha do Pico é considerada 
unanimemente uma das mais belas dos 
Açores. De forma oblonga, esta ilha tem 
447 quilómetros quadrados de 
superfície (42 km de largura e 15,2 de 
comprimento) sendo a 2ª maior ilha do 
arquipélago. Estrutura-se em torno do 
vulcão que lhe dá o nome, que conta 
com 2.351 metros de altitude e é o 
ponto mais alto do território português. 

Um planalto com cones vulcânicos secundários termina junto do mar em altas 
falésias enquanto a área mais baixa, a oeste, tem declives moderados. 
 
 
Em Julho de 2004, o comité da UNESCO considerou a Paisagem da Cultura da 
Vinha da Ilha do Pico como Património da Humanidade. 
 

 
 
 
De acordo com o Censo de 2001, nesta ilha residem aproximadamente 15.000 
habitantes, distribuídos administrativamente por 3 municípios: Lajes do Pico, 
Madalena e S. Roque. 
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Ao contrário da ilha, cuja inteiramente atribuível à mãe natureza, o Encontro de 
Bandas do Pico não surgiu do nada… 
 
É bem verdade que já há alguns anos 
se realizava na ilha um evento 
relevante, num formato aproximado 
a um encontro de Bandas. Tal evento, 
organizado pela Federação de Bandas 
dos Açores, foi pensado e executado 
sobretudo pela mão de uma das 
figuras de referência da ilha do Pico, à 
data presidente daquela Federação – 
António Maciel. 
 
Mas, embora juntando as bandas do 
Pico no mesmo dia, faltava algo 
verdadeiramente unificador neste 
certame. É que as bandas se 
juntavam…. mas por concelho! Isto é, 
as Bandas de cada um dos 3 
concelhos que compõem 
administrativamente a ilha (Madalena, S. Roque e Lajes) juntavam-se com as 
bandas do seu próprio concelho, mas não se misturavam com as dos outros. 
Mesmo que o fizessem de uma forma curiosa, rodando pelos concelhos vizinhos 
(ex. as bandas de S. Roque actuavam na Madalena e vive-versa) em nenhum 
momento fora possível junta-las a todas, no mesmo dia e no mesmo local. 
 
 
 
Até que… 
 

“As grandes obras são pensadas pelos génios, executadas pelos 
lutadores, desfrutadas pelos felizes e criticadas pelos inúteis.”  
                                            Autor desconhecido 
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Em Agosto de 
2005, a Banda 
Santamarense 
(Santo Amaro - 
S. Roque) 
deslocou-se a 
Espanha, numa 
digressão à 
região Valenciana, pela mão daquela que tem sido a principal (senão mesmo a 
única) entidade privada a apoiar as bandas filarmónicas na ilha do Pico, a 
empresa Cardoso & Conceição. 
 
 
 

Acompanhada, nessa altura, pelo 
presidente da Câmara Municipal, logo 
surgiu a ideia, uma vez mais da C&C (e 
mais especificamente de Mário Cardoso) 
de aproveitar a dinâmica única das 
bandas da ilha do Pico para organizar um 
encontro global destas bandas, numa 
verdadeira festa da filarmonia! 
 

 
 
 
A ideia foi logo acolhida com entusiasmo pelo responsável autárquico e levada à 
discussão dos principais agentes culturais da ilha, com destaque para a 
federação de Bandas, e em particular do seu presidente, que imediatamente 
viram nesta iniciativa a oportunidade para concretizar o sonho de juntar todas 
as bandas da ilha. 
 
E porque a fé move montanhas, nem mesmo a imponente montanha distintiva 
desta ilha foi entrave para a motivação daqueles que puseram mão à obra e 
concretizaram um sonho antigo. Com o apoio fundamental e sempre presente 
da Cardoso & Conceição, com a colaboração, a arrasto da mesma, da empresa 
espanhola NP, com a organização e apoio da Câmara Municipal de S. Roque 
(que, a despeito do interesse revelado pelas outras 2 entidades autárquicas da 
ilha, mereceu a honra de organizar e levar a cabo o evento porque foi a primeira 
a demonstrar, de forma inequívoca, tal vontade) fez-se história naquela ilha 
açoriana, quando a 31 de Julho de 2005 se realizou o I Encontro de Bandas do 
Pico! 
 

Instalações da C&C na Rua João Bento Lima, nº 2A 
Cais do Pico 
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12 bandas filarmónicas (1 das bandas do 
Pico encontra-se privada de participar por 
razões que decorrem da faina que ocupa a 
maior parte dos seus elementos nesta 
altura do ano), mais de 500 músicos 
entoaram em conjunto a marcha “Festival 
do Pico”, escrita propositadamente para o 
evento por Joaquim Marques, que 
igualmente a dirigiu neste momento em 
que se fez história. 

 
 

         
 

 
 
Um ano volvido, e o 
entusiasmo que a 1ª edição 
do Festival despertou não 
poderia redundar noutra 
coisa senão na repetição do 
evento. Desta feita, coube ao 

maestro espanhol José Ignácio Petit a honra de dirigir as 12 bandas 
participantes na execução conjunta da marcha “A cidade”, do açoriano Antero 
Ávila. 
 
Por esta altura, os reflexos e consequências do 
investimento nas Bandas do Pico era já por 
demais evidente. A presença de José Ignácio 
Petit era, de resto, prova disso mesmo, tendo 
aquele prestigiadíssimo maestro orientado, na 
sua passagem pela ilha, um curso de direcção 
avaliado por todos os participantes como 
fundamental! 
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Realizadas que foram 2 edições do Festival de Bandas, e apesar das inúmeras 
questões logísticas que sempre se colocam na preparação e organização deste 
tipo de eventos, nunca se questionou a sua continuidade. A verdade é que em 
apenas 2 anos, um evento que nunca fora possível realizar na ilha transformou-
se em algo absolutamente imperioso preservar e continuar. 
 
 
E chegamos a Julho de 2008 e à 3ª Edição do Festival. 
 
Como sempre acontece com todas as realizações humanas, o sucesso gera 
maiores responsabilidades, a motivação orienta-nos para a superação. Duas 
edições de grande sucesso levaram a que a III Edição fosse encarada com 
enorme expectativa e esta não poderia sair defraudada… 
 
E eis que chegou o tão aguardado dia.  
 
Jamais esquecerei o momento em que, acompanhado de Antero Ávila e Milton 
Areia, cheguei à praça central da 
bonita vila de S. Roque do Pico. 
Embora me tivessem descrito com 
detalhe aquilo que eu iria encontrar, 
nada me poderia preparar para o 
que vi. Centenas de músicos… 
centenas de filarmónicos, vindos das 
mais diversas partes da ilha do Pico, 
centenas de pessoas que haviam 
deixado os seus afazeres, que se 
haviam disposto a percorrer muitos 
quilómetros para o simples prazer de tocar em conjunto, de representar com 
brio a “sua” filarmónica, de, enfim, exaltar a filarmonia naquilo que faz dela algo 
absolutamente singular. 
 
E não, não é apenas nos sons dos instrumentos que se faz a filarmonia. É muito 
mais do que isso!!! Ela estava presente nos rostos de cada um dos presentes, 
ela pairava no ar, numa dimensão que nos transcende mas que todos sentimos. 
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E naquele momento único, todos os 
elementos pareciam se conjugar para o 
tornar mais belo, como se fosse a 
consequência natural de uma vontade 
imensa, como se naquele momento 
tudo fizesse sentido. As pessoas, o 
cenário, as cores garridas dos 
fardamentos, os instrumentos, a forma 
simultaneamente descontraída e 
rigorosa como as bandas se 

organizaram dispondo-se em forma de U, na “boca” do qual, Antero Ávila fez 
com que os cerca de 3.30m de duração da marcha “A montanha mágica” se 
tornassem num daqueles momentos que 
gostaríamos que perdurassem para sempre 
na nossa memória. 
 
E se um título procura sempre condensar 
em breves palavras uma ideia ou uma 
história, não poderia ter sido mais feliz na 
escolha o autor da marcha, que à sublime 
combinação de sons juntou um nome que resume aquilo que, num mesmo 
instante, perpassou pela mente de todos os presentes. 

 

 
 

 
 

 
Na III Edição do Encontro de Bandas do Pico estiveram, tal como nas 2 
anteriores, 12 bandas.  
 
À semelhança do sucedido nas edições anteriores, 1 das Bandas desta ilha viu-se 
privada de participar porque muitos dos elementos que a compõe se 
encontravam na faina. 
A esta, juntou-se a indisponibilidade da Sociedade Filarmónica União e 
Progresso Madalense que, à data da realização do festival, se encontrava em 



9 
 

digressão pelo continente. Porém, este Festival teve a participação especial da 
“Azores Band of Escalon”, banda fundada em 1980 por emigrantes açorianos! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
À Azores Band of Escalon 
juntaram-se então as 
seguintes: 
 
 
S. F. Lib. do Cais do Pico 

S. F. Liberdade Lajense 

S. F. Lira Frat. Calhetense 

S. F. Lira Madalense 

S. F. Lira São Mateus 

S. F. U. Mus. da Piedade 

S. F. União Ribeirense 

S. F. Rec. Santamarense 

S. F. R. União Praínhense 

S. F. União Artista 

S. F. Recreio dos Pastores 

 
 
 

ANTERO ÁVILA 
 

Antero Ávila nasceu na ilha do Pico em 24 de 
Junho de 1973 e desde muito novo deu 
mostras de um extraordinário talento que faria 
augurar um futuro promissor. Não se 
enganaram aqueles que viram no pequeno 
Antero uma das mais proeminentes figuras da 
ilha no que à música diz respeito. Aos 14 
anos, era já o maestro de uma das Bandas de 

S. Roque e o seu enorme talento não lhe permitiu ficar por aí! 

Actualmente residente da ilha Terceira, é claramente uma figura 
respeitada e admirada pelas gentes da sua ilha de origem que, 
pelo segundo ano consecutivo elegem uma marcha sua – este 
ano escrita especificamente para o evento - para o mais alto 
momento do Festival que assinala a união entre as bandas. 

Momento simbólico, aquele em que dirigiu as 12 bandas em 
conjunto, e justíssima homenagem por parte da “sua gente” que 
vê não apenas no talento deste jovem mas também na sua 
grande humildade, a explicação para o sucesso já alcançado e 
para o futuro risonho que se lhe apresenta. 
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Como se disse, a organização espacial das 
bandas para a execução conjunta da 
marcha, momento que marca o Festival e 
simboliza o espírito de união entre as 
Bandas da ilha, surpreendeu pela positiva. 
Duas edições anteriores deste evento 
ajudam a explicar a forma expedita como as 
bandas se organizaram, mas acima de tudo 
não deixa de ser notável o rigor empregue 
por cada uma delas, sem necessidade de 
ajustes ou indicações adicionais. 
 
Dispostas em forma de U, tinham no 
extremo aberto desta formação o maestro – 
Antero Ávila – e no outro extremo toda a percussão, numa opção inteligente 
que favorece a sincronia rítmica tão difícil de conseguir em formações 
instrumentais com esta magnitude. Um momento mágico! 
 
 
 

Após a execução conjunta da marcha, as 
bandas dirigiram-se para a zona ribeirinha 
onde, em 2 palcos distanciados 
aproximadamente 500 metros (um situado no 
Cais Velho e o outro no Jardim Municipal) 
cada uma se apresentou em concerto 
durante cerca de 30 minutos. 
 
E se o momento conjunto surpreendera pela 
homogeneidade e sincronismo, a apreciação 
individual de cada banda deixou 
absolutamente claro como têm evoluído as 
bandas do Pico e o potencial de 
desenvolvimento que ainda apresentam. 

 
 
 
É verdadeiramente notável a capacidade e o empenho demonstrados por estas 
bandas.    
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Por razões óbvias, não se tecerão aqui comentários avaliativos sobre a 
performance de cada banda, antes se abordando o conjunto das bandas da ilha. 
Contudo, a referência a questões artísticas nunca poderia deixar de ser aqui 
vincada, tal é a evidente evolução registada e que, pelo que nos foi dado apurar 
há apenas 3 anos, não pode ser dissociada da realização deste festival e dos 
investimentos que ao longo dos últimos anos têm sido feitos na região. 
 
 
 

 
 
 
A opinião dos diversos agentes, recolhida ao longo da noite em conversas 
informais, aponta precisamente nesse sentido, sendo unânime o 
reconhecimento da motivação que o Festival acrescenta, espicaçando as 
bandas, levando-as a querer fazer “boa figura” naquela que passou a ser a 
principal “montra” das suas capacidades e do seu trabalho. 
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Nota ainda para a opção, generalizada, por reportório maioritariamente 
português por parte das bandas participantes nos concertos a que pudémos 
assistir. 
 
Bem distantes de alguns preconceitos e algumas tradições de gosto discutível, 
como tantas vezes sucede no continente, as Bandas açorianas deram uma 
verdadeira lição de humildade e inteligência que deverá servir como exemplo. 
Nós aplaudimos de pé! 
 
 

 
 
 
 
 
Ia já longa a (excelente) noite de música quando o Festival terminou com mais 
um momento simbólico. 
 
Uma a uma, as bandas – representadas pelo seu maestro e presidente - foram 
chamadas ao palco, para justo aplauso pelo trabalho apresentado e oferta de 
um instrumento musical – um clarinete de valor comercial próximo dos 600 €. 
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Para a entrega do instrumento, fez-se representar a Empresa “Cardoso & 
Conceição”, patrocinadora do evento e responsável por esta oferta, sendo ainda 
acompanhada, neste acto simbólico, pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de S. Roque, pela sua assessora (Dra. Salomé), e pelo maestro Antero Ávila. 
 

  
 
 
 
 
A encerrar, com chave de 
ouro, esta brilhante edição 
do Festival de Bandas, foram 
ainda proferidas algumas 
palavras, pelas figuras citadas 
que, em síntese, aclamaram 
a excelência do evento e 
exortaram à sua 
continuidade. 
 
 
 
 
E assim terminou mais um Festival em que todas bandas e a música filarmónica, 
saíram prestigiadas, numa jornada plena de significado e simbolismo para a ilha 
do Pico. 
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Quisemos aproveitar a nossa presença na ilha para apreendermos um pouco 
mais a realidade das bandas do Pico, estendendo um pouco mais o âmbito desta 
reportagem. 
 
Com efeito, as bandas filarmónicas do Pico constituem um verdadeiro “case 
study” dada a anormal proporção que assumem em relação à população onde 
se inserem. 
 
Existem diversos casos de comunidades restritas com um número de 
filarmónicas elevado. São, porém, regra geral, casos isolados e devidamente 
contextualizados, pese embora continuem, naturalmente, a ser merecedores de 
atenção. 
 
No Pico, porém, é extraordinária a relação apresentada. 13 bandas filarmónicas 
para uma população total de 15.000 habitantes atira-nos para uma relação de 1 
banda para cada 1150 pessoas!!! Se não será, em todo o mundo, uma situação 
sem paralelo, andará pelo menos muito perto. E este facto é tão mais digno de 
relevo se a ele adicionarmos a percepção, já descrita neste documento, de que 
o nível artístico médio das bandas desta ilha está muito acima das expectativas. 
 
Estes factos, por si só, justificariam uma abordagem autónoma – o que 
ponderaremos futuramente – e uma reportagem extensa sobre o assunto, 
sobretudo se tivermos em linha de conta a diversidade que, ainda assim se 
encontra entre as bandas do Pico. 
 
A escassez de tempo e o vasto campo de abordagem obstaram, contudo, a que 
este trabalho pudesse cumprir tal ambição. 
 
Ainda assim, não quisemos deixar de aproveitar a oportunidade para recolher 
alguns testemunhos importantes, numa espécie de aperitivo para a reportagem 
que nos propomos fazer um dia. 
 
O III Festival de Bandas foi o mote para 3 ligeiríssimas conversas informais, cujos 
dados mais importantes aqui reproduzimos de forma condensada. Por razões de 
igualdade de oportunidades, e não nos sendo possível chegar a todas as bandas, 
optamos por seleccionar 3, uma representativa de cada concelho. 
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Marco Machado 
 
Maestro da Soc. Filarmónica Lira Fraternal Calhetense (Lajes) 
 

 
 
 

No contexto da opção que fizemos, 
abordando uma banda representativa 
de cada concelho, trocamos algumas 
impressões com o maestro Marco 
Machado, responsável artístico pela 
Soc. Filarmónica Lira Fraternal 
Calhetense, do concelho das Lajes do 
Pico. 

 
Marco Machado é um maestro jovem, como se percebe ser prática generalizada 
das bandas da ilha, e garante de uma atitude e postura de inovação e 
dinamismo à frente da banda que dirige desde 2004. 
 
A Lira Fraternal Calhetense conta actualmente com 34 elementos, sendo, do 
ponto de vista do número de músicos que a integram, uma formação média 
para os parâmetros da ilha, e um número bastante aceitável para uma 
população de escassas centenas de pessoas que habitam a localidade de 
Calheta de Nesquim (417 habitantes, de acordo com o Censos de 2001). 
 
Mais importante, a grande juventude que impera na banda, estimando-se uma 
média etária de aproximadamente 22 anos, facto que confere tranquilidade e 
optimismo quanto ao futuro, pese embora as inúmeras dificuldades que são 
apontadas, designadamente ao nível económico e da escassez de recursos 
(infra-estruturas, instrumental, formação, etc.). 
 
Marco Machado junta-se aos demais protagonistas do Festival de Bandas do 
Pico no aplauso à organização, na apologia que faz da sua continuidade e na 
importância que assume para as bandas da ilha, considerando este evento 
como um processo sem retrocesso, dado que o evento assumiu já uma 
importância crucial. 
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Hélder Bettencourt 
 
Maestro da Soc. Filarmónica União Prainhense (S. Roque) 
 

 
 
 
Hélder Bettencourt assumiu a direcção artística da Sociedade Filarmónica União 
Prainhense no início do corrente ano, substituindo o então maestro Lídio Serpa. 
 
Apesar do curto período de exercício destas funções, é já visível o produto do 
seu dinamismo e competências que, de resto, não passaram também 
despercebidas à multinacional Yamaha que o recrutou como seu artista e 
representante na ilha. 
 
A Banda da Prainha é uma 
referência não apenas no concelho 
de S. Roque, mas em toda a ilha do 
Pico, sendo apontada 
unanimemente como uma das que 
melhor nível artístico evidencia. A 
este facto não é alheio o carinho 
que os cerca de 600 habitantes 
daquela localidade dispensam à 
banda, a motivação e dinamismo 
da própria e o investimento (muito 
significativo) que a autarquia tem 
feito nas bandas do concelho, designadamente através do financiamento da 
construção de uma sede social com excelentes condições. 
 
Esta banda tem actualmente 51 elementos activos – “todos da terra”, como 
sublinha Hélder Bettencourt – e possui uma escola de música com cerca de 10 
elementos, orientada por 4 ou 5 músicos da banda, com a supervisão do próprio 
maestro. 
 
A confiança no futuro é sublinhada, face às potencialidades da banda, ao nível 
artístico conseguido, à manutenção de um “esqueleto” que perdura há mais de 
10 anos e lhe confere homogeneidade e às excelentes condições logísticas 
disponíveis.  
 
Como limitações/dificuldades, Hélder Bettencourt aponta, para além das de 
ordem económica, a carência em termos de oferta formativa, pelo menos 
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aquela que se situe num plano mais intensivo do que a actualmente disponível 
através do ensino integrado. Nesse contexto, salientou a importância de acções 
como aquela promovida em 2007, pela C&C, altura em que o maestro José 
Ignácio Petit ministrou na ilha um curso de direcção. 
 
No que respeita ao Festival de Bandas do Pico, Hélder Bettencourt sublinha a 
importância fundamental deste evento, traduzido designadamente no 
incremento da motivação dos músicos e das bandas e na possibilidade que lhes 
confere de efectuar uma auto-avaliação e ainda uma comparação com aquilo 
que as suas congéneres vão produzindo. 
 
Defende que o evento deveria ser alargado para 2 dias, para permitir que todas 
as bandas possam actuar com tempo e serem ouvidas por todos. 
 
Terminou com um elogio ao site bandasfilarmonicas.com, identificado como 
uma “fonte inesgotável de informação” que constitui mais-valia para as bandas 
designadamente pela possibilidade que lhes confere de divulgar a sua existência 
e actividades. 
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António Maciel  
 
Vice-presidente da Soc. Fil. Lira de S. Mateus (Madalena) 
 

 
 
 
A Lira de S. Mateus é a mais jovem banda da ilha do Pico, tendo feito a sua 
aparição pública em 27.05.2000. 
 
Com pouco mais de 8 anos de vida, apresenta um dinamismo notável e, ao 
contrário do que se possa pensar, dada a proficuidade de bandas na ilha do Pico 
e o número de habitantes da ilha (aprox. 15.000) apresenta um número de 
executantes assinalável (54) e uma escola de música com 20 aprendizes! 
 
Mais importante ainda, a média de idades dos seus elementos (18 anos) é 
motivo de reforçada convicção quanto ao futuro desta banda jovem e com 
“sangue na guelra”. 
 
António Maciel destaca o papel dinamizador que a banda ocupa na comunidade 
onde se insere (a freguesia de S. Mateus tem cerca de 800 habitantes) e a 
grande proximidade entre a população e a banda como aspectos fundamentais 
para a confiança no futuro. Aponta, a título de exemplo, o facto de ser cada vez 
mais frequente os pais dos músicos adquirirem os instrumentos, sinal da 
convicção num investimento válido e seguro. Por outro lado, é também cada 
vez mais frequente os jovens que integram a banda fazerem opção pela música 
em termos de carreira profissional. 
 
Apesar das dificuldades económicas, aspecto mais dificultante da actividade da 
banda, ainda este ano será ampliada a sede, debelando-se alguns dos aspectos 
logísticos que limitavam a concretização de alguns projectos. 
 
Ainda este ano, entre 19 e 26 de Agosto, a Lira de S. Mateus realiza um 
intercâmbio com a Banda União Pinheirense (Loures), deslocando-se, nesse 
contexto, ao continente. 
 
 
António Maciel merece ainda aqui uma referência especial, pelo papel que 
desempenhou na concretização do Encontro de Bandas do Pico. Embora 
actualmente não desempenhe qualquer função na Federação de Bandas dos 
Açores – algo que poderá voltar a acontecer em breve – era ele o presidente 
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dessa Federação (da qual o próprio, aliás, foi fundador) à data em que a C&C 
lançou o desafio de se realizar o Festival. 
 
Figura conhecida e respeitada no seio da comunidade alargada do Pico, teve 
papel de destaque na mobilização e motivação das bandas, cabendo-lhe 
significativa cota parte de responsabilidade por aquele que é hoje um marco e 
referência importante na vida filarmónica da ilha. 
 
Considera que a III Edição do Festival foi um tremendo sucesso, sem prejuízo 
das excelentes edições anteriores. Convicto de que a edição deste ano mostrou 
que o evento já “criou raízes”, aponta a melhoria visível da qualidade artística 
apresentada pelas bandas como prova inequívoca da importância do mesmo, 
designadamente porque as bandas se preparam com afinco para aquele que já 
é o momento mais marcante do ano. 
 
Defende que o actual modelo orgânico do Festival (condensado num único dia) 
deverá ser continuado durante pelo menos mais um ano, para que se possam 
amadurecer outras ideias e alternativas, designadamente a possibilidade de 
alargar o evento para 2 dias. 
 
Por outro lado, e sem prejuízo da importância – que reconhece e agradece – do 
apoio que as Câmaras Municipais da Madalena e das Lages para a realização do 
Festival, reitera a convicção de que o Festival deverá continuar a ser organizado 
pela Edilidade de S. Roque, a primeira a assumir e a investir na realização do 
mesmo. 
 
António Maciel aponta e destaca ainda o mérito da empresa “Cardoso & 
Conceição” pelo papel importantíssimo que tem desempenhado e do qual tem 
resultado claro benefício para as bandas do Pico. Segundo António Maciel, “não 
existe paralelo, ao nível do investimento privado, com o que a C&C tem feito na 
ilha”, destacando que tal investimento se situa muito para além de uma relação 
meramente comercial. 
 
Por último, destaca também a importância do portal bandasfilarmonicas.com, 
apontando-o como um sítio de referência, de consulta fundamental para todos 
os filarmónicos. 
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Como sempre acontece em trabalhos desta natureza, impõe-se sempre a 
referência às pessoas ou instituições cuja colaboração e ajuda foi de 
fundamental importância para a sua concretização. 
 
 
E porque a ordem pela qual se fazem os agradecimentos nada tem que ver com 
a proporção daquilo que lhe deu origem, será desde logo justo agradecer, de 
forma genérica, a todos os picoenses com quem tive o privilégio de privar, nos 
poucos dias em que estive nesta bela ilha açoriana. A simplicidade, 
generosidade e calor humano que irradiam, deveria ser exemplo para todos. 
Não direi que não tem paralelo noutros pontos do país, mas afirmo 
convictamente que dificilmente almejarei encontrar melhor!! 
 
 
A todas as bandas participantes, em particular aos seus dirigentes ou directores 
artísticos, pela forma sempre disponível e simpática com que acolheram a 
minha presença e intervenção. 
 
 
 

Ao maestro e compositor Antero Ávila, pela inteligência 
com que aborda as questões ligadas às bandas filarmónicas, 
pela perspicácia com que intervém sempre e pela 
humildade que faz dele ainda mais extraordinário do que as 
capacidades artísticas já lhe permitem. 
 

 
 
 

Ao presidente da C. M. de S. Roque, Luís Filipe, pela 
simpatia, pela disponibilidade, pela forma tão calorosa e 
humana como acolheu a minha presença. Acresce que se 
encontra de parabéns pela sensibilidade que tem 
demonstrado para a importância das bandas filarmónicas 
(designadamente no seu concelho) e em particular para a 

importância da realização do Encontro de Bandas do Pico. 
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Ao Milton Areia, maestro da Banda Santamarense, 
representante da C&C na ilha do Pico e meu cicerone 
nesta experiência insular. Foi de uma generosidade 
inexcedível, partilhando tudo aquilo que poderia partilhar 
(até a própria viatura), desdobrando-se em esforços para 
me proporcionar todas as condições para realizar o meu 

trabalho e ainda guardar, da minha passagem pelo Pico, as melhores 
recordações que qualquer turista incidental poderia guardar. Muito obrigado, 
grande amigo! 
 
 
 

Por último, à empresa Cardoso & Conceição, pela 
oportunidade que me proporcionou de viver uma das mais 
inesquecíveis experiências da vida. A C&C, que desde há 
vários anos é responsável pela sobrevivência do portal 
bandasfilarmonicas.com, assumiu integralmente as 

despesas inerentes à nossa presença no III Encontro de Bandas do Pico, 
justificando amplamente quaisquer agradecimentos que pecarão sempre por 
defeito…  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Salomão Abreu 
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mailto:salomao@bandasfilarmonicas.com

