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S. M. da Feira

“A aproximadamente 2 anos iniciei o meu
trabalho nesta banda longínqua de todo o
panorama musical do País. Foi uma opção arrojada
e alucinatória que me tem demonstrado surpresas
que não poderia deixar impute na sua divulgação.
Encontrei um conjunto de músicos com uma
elevadíssima vontade de trabalhar, um enorme
sentido de responsabilidade e uma atitude que não
pensava sequer que pudesse existir nos dias de

hoje no meio filarmónico. O amor à banda e a honra do nome da sua terra
fazem este músicos trabalharem, muitas vezes, arduamente ao que lhes é
proposto. Com a escola de música mais próxima desta Vila a 100 km, a
banda teve e tem que trabalhar a formação dos seus músicos internamente
ou então seria praticamente impraticável. São estas vicissitudes que
definem os maiores problemas das bandas no interior do País. Mas nunca
obstante a este problema a formação interna da banda é uma realidade.
Por todos estes motivos a Banda de Freixo e eu próprio pensamos, que
com a participação em grandioso festival, nos possa ter sido aberta uma
porta para o panorama musical do País, tentando mostrar neste auditório o
fruto de um trabalho árduo e humildade arriscando patentear o que de
melhor tentam fazer: música. Situada no limite sul do distrito de Bragança,
fazendo fronteira com o País vizinho, a banda de Freixo encontra-se
empolgadíssima em dar o seu melhor e que os nervos não estraguem o
que tanto trabalharam para esta apresentação, visto ser uma banda muito
jovem. Não poderia deixar de demonstrar aqui o meu apreço e pomposo
agradecimento ao amigo Mário Cardoso pela afeição que nutre com esta
Banda e tudo o que tem feito para ajudar ao seu desenvolvimento musical
e artístico. Simplesmente, obrigado.” 

Orlando Rocha

Maestro da A.R.C. Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta

““Foi uma grande honra receber o convite de tão
prestigiados promotores, “Cardoso & Conceição”, para um
evento com tanta projecção nacional, como é o Festival
“Filarmonia ao mais Alto Nível”.

Este convite vem trazer novas energias à Banda de
Música de Freixo de Espada à Cinta. Cria um novo orgulho na
sua capacidade musical e fá-la sentir-se dignificada e
valorizada, pelo reconhecimento que o senhor Mário Cardoso
demonstra, ao convidar uma banda do interior tão longínquo,
a participar na vida musical do nosso País.

Desde as suas origens, e já lá vão cerca de 150 anos de história, que pesa nesta
banda a paixão pela música e a afirmação de uma terra e um nome. Tudo isto tem
perdurado até aos nossos dias e, é esse património musical que temos tentado
preservar e manter vivo, à custa da carolice e altruísmo dos membros da Direcção
Administrativa e Artística. 

Quero dedicar uma palavras de apreço também aqueles que de forma solidária
(Autarquia e Associados) ajudam na subsistência da mesma. Ao Maestro, a quem
atribuímos toda a importância pois é ele que conduz actualmente a equipa para o
sucesso. 

Finalmente, quero referir que todo o empenho, esforço e dedicação com que a
Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta se irá apresentar no grande auditório
do Europarque, será a nossa humildade forma de homenagear o trabalho meritório
que a “Cardoso & Conceição” tem desenvolvido com a comunidade filarmónica. Esta
porta que abriu às bandas filarmónicas portuguesas tem contribuído para a sua
divulgação assim como dos seus maestros e músicos. O prestígio que é dado às
bandas participantes neste Festival, conduz, também, ao prestígio da música e da
cultura portuguesa.

Em nome de todos os verdadeiros filarmónicos, OBRIGADO. ”

António Louças

Presidente da A.R.C. Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta



Organização:

Associação Recreativa e Cultural Banda de Música de Freixo de Espada à Cinta

“Foi com um misto de orgulho e
preocupação que recebemos e aceitamos o
convite para estarmos presentes neste evento
ímpar em Portugal. A Banda Musical de S.
Cipriano “A Nova” é uma colectividade de uma
pequena aldeia rural, situada numa colina, entre
o Montemuro e o Marão, tendo o rio Douro a
seus pés. Por conseguinte, os conhecimentos
musicais dos seus executantes estão cingidos

única e exclusivamente à formação obtida na escola de música da
Banda. Contudo, com o trabalho e a dedicação de todos os elementos
que integram esta associação, seremos capazes de demonstrar que no
interior, apesar do isolamento e das dificuldades de acesso a uma
formação qualificada dos seus músicos, também se faz música. Será,
certamente, um ponto alto desta instituição, pelo que faremos um
enorme esforço para que a nossa participação honre o convite que nos
foi endereçado pelo Sr. Mário Cardoso da empresa Cardoso &
Conceição. Será uma experiência única tocar nesta fantástica sala,
sendo que este evento perdurará indubitavelmente na memória de todos
nós, bem como na história da Banda Musical de S. Cipriano “A Nova.” 

Fernando Paulo de Morais Teixeira

Maestro da Banda Musical de São Cipriano "A Nova" 

“Desde já quero agradecer e enaltecer o honroso convite do
Sr. Mário Cardoso, em nome da “Cardoso & Conceição”, para
um evento desta estirpe, que é referência em Portugal. Para
nós é um orgulho representar uma região, um concelho, uma
freguesia em tão prestigiado palco, rodeados pelos melhores
intérpretes do país. 

Tenho o prazer de ser o presidente da Direcção de uma
Banda centenária como é a Banda Musical de S. Cipriano “A
NOVA”, e registo esta participação como um feito inolvidável.
Com 129 anos de vida, honramos a actividade cultural que desempenhamos, no nosso
concelho e na nossa região. Será com toda a nossa humildade que vamos estar
presentes neste certame, mas também com a convicção que vamos orgulhar todos
aqueles que nos apoiam e não defraudar as expectativas daqueles que nos convidaram. 

Temos a consciência que somos apenas uma colectividade, sediada numa aldeia do
Douro Sul, que tem a musica como ordem de união e convívio, mas queremos provar que
aqui também existe magia. 

Sem temer, vamos aproveitar esta oportunidade para aprender com os melhores e
apresentar o nosso trabalho, fruto do esforço e dedicação do nosso Maestro, músicos e
todos os nossos associados. 

Apesar dos parcos recursos, estamos na senda do progresso, com uma atitude
dinâmica e vanguardista.  ”

Luís Lage

Presidente da Banda Musical de São Cipriano "A Nova" 

Banda Musical de São Cipriano "A Nova" 

“Dirigir num palco como este, é para mim um
grande prazer e orgulho, mas é também uma
grande responsabilidade. No entanto, porque
reconheço o empenho e o valor dos músicos e
porque sei o que tocar neste palco para eles
representa, não foi difícil dar uma resposta
positiva logo corroborada pelo presidente da
Direcção. Por isso quero agradecer ao Mário
Silva Cardoso o convite e a oportunidade que

com ele nos dá de mostrarmos o nosso trabalho.” 

António Ventura

Maestro da Banda de São Cristóvão de Rio Tinto 

“É para a Banda de S. Cristóvão de Rio Tinto e para mim
enquanto Presidente da Direcção uma honra e simultaneamente
um desafio participar num evento desta natureza e soberbamente
organizado pelo  Sr. Mário Silva Cardoso e sua equipa, como já
tive ocasião de observar em edições anteriores. Ter a oportunidade
de mostrar neste grandioso palco, o resultado do esforço de toda
uma equipa e principalmente dos músicos dirigidos com rigor e
afinco pelo Maestro António Ventura é um marco para uma
Colectividade prestes a comemorar 75 anos de existência mas
plena de juventude, sedenta de mostrar o seu valor e de caminhar rumo à Excelência.”

José Sousa

Presidente da Banda de São Cristóvão de Rio Tinto

Banda de São Cristóvão de Rio Tinto

“É com grande entusiasmo que
participo neste grande evento
musical tão importante e
indispensável para as Bandas
Filarmónicas Portuguesas. Dirigir no
Europarque é uma responsabilidade
e um desafio que aceito com muita
honra. Parabéns à organização
deste evento e em especial ao Sr.

Mário, por esta iniciativa de grande prestígio ao serviço da
cultura e da música.” 

José Borges

Maestro da Banda Marcial do Vale

“É com grande honra que a Associação de Cultura e Recreio da Banda
Marcial do Vale participa em mais uma edição da Filarmonia ao mais alto
nível. Este será certamente um evento que marcará a história da nossa
Associação.

Estamos certos que com o entusiasmo e a juventude que nos
caracteriza, vamos fazer da nossa actuação um agradável espectáculo,
presenteando assim todos os espectadores com uma tarde ao mais alto
nível, em agradecimento à sua presença.

Um agradecimento especial a Cardoso & Conceição, Lda pela
organização destes eventos que tanto contribuem para a promoção e divulgação da música
filarmónica. ”

Mário Cadete

Presidente da Banda Banda Marcial do Vale 

Associação de Cultura e Recreio da Banda Marcial do Vale


