Na sequência de um intercâmbio com a Banda de Música de Zamora, a Banda da Candelária
participou no “III Festival Hispano-Luso de Bandas de Música Y Ensembles de Viento”, em Espanha, de
20 a 27 de Julho.
Neste último dia, de regresso a Portugal, a Lira Nossa Senhora da Estrela fez uma visita à sua fiel
companheira, a Cardoso & Conceição.
A empresa teve todo o prazer em receber a banda e os seus familiares e quis presenteá-los com
bons momentos. Á sua chegada, uma degustação do doce típico de Santa Maria da Feira, a Fogaça,
que muito foi elogiada, acompanhada, para os mais crescidos, por um belo Vinho do Porto.

A recepção não ficou por aqui. A C&C convidou duas figuras da alta estirpe da música, seus
amigos, que acederam de muito bom grado participar nesta recepção: O Mestre em performance
Manuel Carvalho e Professor de Fagote da Escola Superior de Musica do Porto, Huges Kesteman, que
concretizaram uma breve apresentação conjunta de clarinete e fagote, deveras apresciada pelos
visitantes que aplaudiram efusivamente, e aproveitaram para dissertar também um pouco sobre as
virtudes de ser musico e participar numa filarmónica.
“Numa banda, é um por todos e todos por um. Aprendam uns com os outros, os mais velhos que

exprimam a sua experiência aos mais jovens. É assim que cada banda cria a sua personalidade e é isso
que as diferencia.” - Prof. Kesteman, o Precursor do Fagote em Portugal.

“Ao olhar para todos, vejo que a filarmonia está presente. Neste meio, não há exclusões nem

diferenças. Numa banda é importante o espirito de entreajuda, a relação interpessoal. Vivem todos
pelo mesmo.” - Maestro Manuel Carvalho.

Após as palavras dos mestres, a Banda Lira Nossa Senhora da Estrela brindou todos com uma
actuação nos jardins da C&C, sendo esta a sua melhor forma de agradecimento.

De seguida, procedeu-se a um almoço de convívio com uma nova surpresa. O poeta e filósofo Luis
Panda presenteou a banda com versos de sua autoria sobre a beleza de Ponta Delgada, sobre música,
sobre amizade e sobre a vida, com graciosidade, elegância e sentimento.

Contudo, não só de gastronomia se tratava, mas principalmente de música, a arte que consegue
unir todos sem quaisquer diferenças de idade, género, cor. A Banda Lira Nossa Senhora da Estrela não
será esquecida nas terras de Sta Maria. Na história de C&C se perpetuará esta e outras passagens
destes grandes baluartes da cultura de um país lusitano.
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