




Grupo pertencente a uma Associação Cultural e Recreativa, fundado em 1998 com o intuito de dinamizar a
freguesia de Atei, no concelho de Mondim de Basto. Constituído, na sua grande maioria, por jovens, esta
associação tem a função de os fazer entender as tradições do local onde vivem e a valorizarem deste modo, o seu
património cultural. Esta associação trabalha essencialmente com jovens. Para além do trabalho que
apresentam na sua zona de residência, são imensas as festas e romarias do país para as quais são convidados.
Por onde passam, levam a alegria e boa disposição de Trás-os-Montes aliadas a um excelente trabalho.

RESPONSÁVEIS: Júlio Machado, Manuela Martins



Da fusão em 18 de Julho de 1977 da Banda de Caçadores 5 com a Banda do Regimento de Infantaria de Queluz,
resulta a Banda da Região Militar de Lisboa, que tomou parte desde 1978 em Festivais de Bandas Militares. É
posteriormente instituída em 1988, por despacho de 25 de Março do Chefe do Estado Maior do Exército, General
Firmino Miguel - a Banda Sinfónica do Exército. Composta por cerca de 90 elementos.

RESPONSÁVEIS: Chefe Titular Major Alexandre Coelho



Fundada em 1851, é a mais antiga das bandas da Estremadura e uma das mais antigas da
Espanha. Desde o final do século XIX, tem o privilégio de usar farda militar, barretina com
penacho e espadín. Ao longo da sua carreira, conquistou importantes prémios e
reconhecimentos. Também fez duas gravações. Pertence à Federação de Bandas da
Extremadura

MAESTRO: Salvador Rojo Gamón



Fundada em 5 de Novembro de 1921 sob o nome de "Filarmónica Nova de Fermentelos", em 23 de Fevereiro de
1978, por ocasião da sua constituição em Associação Cultural e Recreativa, adotou a designação atual: "Banda
Nova de Fermentelos". Integram a Banda cerca de oito dezenas de elementos, na sua esmagadora maioria
formados na própria Banda. De entre as muitas referências que poderiam fazer-se, destaca-se a publicação nos
últimos 16 anos de 17 CD's, sendo duplo um deles, e de 1 DVD

RESPONSÁVEIS: Maestro Orlando Rocha; Presidente Aurélio Carvalho



A Sociedade Filarmónica União Mourense foi fundada em Moura a 16 de Agosto de 1921, tendo como uma das
principais valências a sua banda filarmónica. Devido a um incidente de carácter político, que provocou a perda de
grande parte dos seus músicos, sofreu um processo de reorganização ao longo de oito meses. Aos cinco músicos
resistentes, juntaram-se três dezenas de músicos recém formados, o que permitiu à banda apresentar-se
publicamente a 1 de Maio de 1927, tendo recebido da população a alcunha de " Os Amarelos". Atualmente presenta
um grupo com cerca de 30 elementos, com idades compreendidas entre os 12 e os 60 anos.

MAESTRINA: Marisa Caraça; Presidente: Jorge Pais; Vice-Presidente: Daniel Rodrigues



A Banda Filarmónica de Odemira, bem como a sua Escola de Música, foram fundadas em 15 de Dezembro de 1989,
nas instalações da Junta de Freguesia de Santa Maria. Atualmente a Escola de Música funciona aos sábados à
tarde, na sede da Banda Filarmónica, sita do Edifício da Casa do Povo, em Odemira, e conta nas aulas de Música
com cerca de 12 miúdos e jovens com idades variadas.

RESPONSÁVEIS: Maestro Daniel Baptista; Presidente: Luísa Guerreiro



A Banda Musical de Oliveira foi fundada em 1782 por António Gomes Ferraz, por ocasião dos festejos organizados
para celebrar a conclusão das obras da reconstrução da Igreja Paroquial de Oliveira. Com 237 anos, a Banda
Musical de Oliveira tem em funcionamento uma Escola de Música, através da qual presta o ensino da música, a
cerca de 70 jovens.

RESPONSÁVEIS: Maestro Filipe Ramalhosa Cunha; Presidente Cândido Bastos; Dirigente Ana Braga



Fim do Século XIX precisamente em 1898, um grupo de Carviçaenses Amigos da Música e da sua Terra, tomou a
iniciativa de fundar uma Banda Filarmónica. Depois de adquirido o instrumental tiveram inicio em 17 de Fevereiro
do mesmo ano os ensaios sob a orientação do Maestro Tenente Zilhão. Depois de tempos atribulados que
obrigaram a banda a fazer uma pausa, em 1978 esta voltou a reorganizar-se ficando como Regente o Maestro
José Teixeira mais conhecido como “Sr. Zezinho”.

RESPONSÁVEIS: Maestro Sérgio Miguel Henrique; Presidente Nuno Taborda



A Banda de Música de Felgar foi fundada em 1964 e, até esta data, tem-se mantido em atividade
ininterruptamente, tendo o seu instrumental sido comprado à extinta Banda de Música de Urros. Em 1985, com a
inauguração das novas instalações da Junta de Freguesia, pode a Banda beneficiar de uma sala nova de ensaios.
Em 1992, a Banda de Música adquiriu Estatutos próprios, passando a ser um órgão da Sociedade Filarmónica
Felgarense. A Banda possui ainda uma Escola de Música que funciona diariamente, e que conta com cerca de 50
alunos.

MAESTRO: Carlos Costa; Presidente: Vitor Vieira



Fundada em 1938 por uma comissão, teve no seu inicio 14 elementos que compunham a Banda, chegando aos 45
elementos no seu auge. A crise financeira e falta de executantes, iniciou a sua recuperação em 1970 com a
introdução de novo-sangue e mais tarde, contou ainda com a ajuda da C.M. de Castelo Branco e Junta Freg. De
Louriçal do Campo, onde se fizeram obras de conservação da sede e renovação do fardamento e instrumentos.
Atualmente tem cerca de 30 executantes, com idades entre os 10 e os 60 anos.

RESPONSÁVEIS: Maestro Cláudio Inácio Pereira; Presidente Paula Margarida Lucas dos Reis



O Orfeão de Castelo Branco foi organizado pelo Clube de Castelo Branco em 1957, e tornou-se Associação Cultural 
independente em 1973. Tem participado em inúmeros encontros, intercâmbios e festivais de coros em Portugal 
continental e ilhas, assim como no estrangeiro, tendo obtido em 1999 a medalha de Bronze no Festival do Advento 
em Praga (República Checa). Em 2007 foi agraciado pelo Governo Civil de Castelo Branco com o Diploma de Mérito 
Cultural e em 2008 com a Medalha de Ouro da Cidade de Castelo Branco. Atualmente é dirigido pelo Maestro Rui 
Barata

MAESTRO: Rui Barata; Presidente da Direção: Ismael Reis



A União de Aldeia de João Pires - Sociedade Recreativa Musical é uma coletividade cultural, recreativa e artística cuja fundação
remonta a 1 de Novembro de 1908 e tem um papel importante na formação de músicos e na divulgação da cultura do concelho de
Penamacor. Celebrou este ano os seus 110 anos.

RESPONSÁVEIS: Maestro Manuel Matos Lopes; Presidente Pedro Miguel Ribeiro Lopes



GRUPO CANTARES DE PEDRÓGÃO DE S. PEDRO

Este grupo de Cantares tradicionais da pequena Freguesia de Pedrogão de São Pedro, foi formado no ano de 2012, 
com o intuito de manter vivos os cantares antigos e as músicas que os nossos avós e bisavós cantavam em ladainha, 
durante os trabalhos agrícolas. 

RESPONSÁVEIS: Hugo Penedo, Mª de Lurdes Penedo



Esta Associação, criada em 1903, com o intuito de promover a cultura na freguesia de Fratel, tem na sua banda
filarmónica, já centenária, um dos grandes ex-libris da freguesia e do concelho. O fundador e principal
financiador da banda foi o benemérito fratelense Sr. Júlio Pinto de Araújo, na altura comerciante em Lisboa. O
primeiro maestro foi o Sr. Vitorino. Outros se lhe seguiram. Atualmente a Banda conta com 25 elementos, todos
amadores, e uma Escola de Música, que anualmente prepara novos elementos.

RESPONSÁVEIS: Maestro Prof. Joaquim Luís Nunes Carmona; Presidente Dr.ª Maria do Carmo Sequeira



A Associação Filarmónica Progresso Pátria Nova de Coja é uma Associação centenária com sede na vila de Coja
cuja fundação data de 01 de Novembro de 1868. Orgulha-se de ser a Filarmónica mais antiga do concelho de
Arganil, com atividade ininterrupta. É composta maioritariamente por juventude, tendo 56 executantes nas suas
fileiras e cerca de 25 crianças em escola de música. Na comemoração do seu 150º aniversário, a Associação
Filarmónica Progresso Pátria Nova de Coja assume-se hoje, como um dos ativos culturais de maior importância
em toda a região da Beira

RESPONSÁVEIS: Maestro Daniel Simões Gonçalves; Presidente: João Luís Quaresma



Fundada a 13 de Junho do ano de 1808, é muito provavelmente a Filarmónica mais antiga de Portugal. Sempre se
manteve em funcionamento, sem interrupções na sua actividade. Numa época em que o país atravessava um
período bastante crítico, em termos de dificuldades socioeconómicas, “um punhado” de Verridenses juntavam-se
para fundar esta Associação que para além do ensino da música, assegurava também, sobre a forma de
montepio, alguma protecção a pessoas mais carenciadas, nomeadamente a viúvas. Desde Julho de 2009, dirige
os cerca de 55 músicos que, com uma média de idade de cerca de 18 anos, compõem a banda filarmónica da AFUV

RESPONSÁVEIS: Maestro Augusto Duarte dos Santos Garcia; Dirigente Francisco Batista



A Filarmónica Sangianense foi fundada em 1842, com base numa escola de música que já existiria nesta
localidade do concelho de Oliveira do Hospital. Corria o ano de 1944, quando, a 8 de Outubro, tinha lugar a
assembleia geral em que os jovens de S. Gião fundadores da colectividade deliberaram que Fernando Sousa
assumisse a presidência da direcção e Virgílio Cabral e Raul Pereira fossem empossados nas funções de
secretários. Aprovaram –se, simultaneamente, os primeiros estatutos, passo indispensável para que a sociedade
fosse legalizada. Os executantes são atualmente 24 e na escola estão 16 crianças.

RESPONSÁVEIS: Maestro António Ressurreição; Presidente Manuel Fernando Garcia



Perde-se no tempo a data da fundação da Filarmónica de Penacova. Sabe-se que foi fundada pelo Pe. Francisco
de Paula Queirós que, no testamento, diz que "no seu funeral não quer fausto nem música", sinal evidente de que,
nesta data, a Filarmónica já existia. Em 1930, um punhado de Penacovenses fundou a Corporação dos Bombeiros
Voluntários, a que ficou ligada até 1975, tendo sido integrada na Casa do Povo em 1976.

RESPONSÁVEIS: Maestro Joel Rodrigues ; Presidente Álvaro Coimbra



A Sociedade Filarmónica Penelense foi fundada no dia 18 de janeiro de 1858 e tem em atividade cinco valências: a Academia 
da Música, a Banda, o Choral Polyphónico João Rodrigues de Deus, a Orquestra Ligeira e Os Caspirros.

RESPONSÁVEIS: Maestro Filipe André Reis; Presidente: Ricardo Pato



A Filarmónica Almeida Barrancos é fundada em 1927, devido ao empenho do seu primeiro regente, o casapiano
António Manuel Molefas, a uma Comissão de Iniciativa (composta por nove pessoas) e ao mecenato do Presidente
da Câmara Municipal, da época, a quem em homenagem lhe é dado seu nome. Em 1934, a colectividade, suporte da
banda, sofre revisão de estatutos e adopta o nome actual: Sociedade Filarmónica Municipal Redondense.

RESPONSÁVEIS: Maestro José Rui do Monte; Presidente João Manuel Quaresma Sousa;



Foi fundada em 1907 por Joaquim Antonio Serêto Palôlo, seu 1º regente, e por Júlio Mira Picôto, que seria, em 1916,
o 2º regente da União Montoitense. muitas gerações de músicos se formaram e passaram pela SFUM, de onde se
destacam: os maestros Jose da Silva Domingues, Antonio Carlos Chagas, Mariano Guerreiro Domingos e o
saudoso Júlio Domingos Franco, músico e leccionador durante mais de 50 anos, na escola de música da União
Montoitense. Actualmente a banda é composta por 36 executantes.

RESPONSÁVEIS: Maestro Luis Filipe Pereira; Dirigente Filipe Torrado



Data de 1850, a fundação, pela família dos Cabrais, da 1ª Banda de Música da Vila das Alcáçovas, popularmente
denominada de " Os Nalgueiros ", pelo facto de os seus elementos serem individúos obesos e de fartas nádegas.
Mais tarde, em 1855, é fundada a Banda dos " Pés Frescos " ( em que os Músicos andavam descalços ).
Como é habitual nestes casos existia grande rivalidade entre estes dois agrupamentos, tendo mesmo os seus
elementos chegado a " vias de facto " . . . ; a partir de 1880 começa a nascer a ideia da fusão das duas Bandas, o
que viria a concretizar-se em 1885, no que seria o inicio da Sociedade União Alcaçovense

RESPONSÁVEIS: Maestro Hugo Monteiro; Presidente Esperança Rodrigues Caleiro



A Banda Torroselense Estrela D' Alva foi fundada oficialmente em 8 de Fevereiro de 1908 pelos irmãos João e
Eduardo Batista, naturais de Torroselo, embora a sua criação se reporte a muitos anos atrás, tendo assim mais de
cem anos de existência.

RESPONSÁVEIS: Maestro António José Simões; Presidente José Brás dos Santos



Fundada por escritura notarial de 11 de Outubro de 1923, a Sociedade Filarmónica Alvaiazerense de Santa Cecília é
a mais antiga instituição cultural do concelho de Alvaiázere.
Apesar de quase centenária é hoje uma instituição cheia de vitalidade bem patente na sua Banda de Música e
Orquestra Ligeira constituídas maioritariamente por jovens.
O maestro, Fernando Manuel Tavares Gomes, é o responsável pela direção musical bem como pela Escola de
Música, desde setembro de 2016.

RESPONSÁVEIS: Maestro Fernando Gomes; Dirigente Manuel Francisco Silva



A Banda Comércio e Indústria foi fundada em 1947 por iniciativa de alguns comerciantes e industriais da cidade
com o apoio das entidades locais e do maestro da, recentemente extinta, Banda do Regimento de Infantaria 5,
Capitão Armando Escoto, que foi o seu primeiro diretor artístico. Com alguns períodos de menor fulgor, a que não
foram alheios o surto emigratório nas décadas de 50 e 60 e a até parar a sua atividade por falta de músicos em
1973. Foi em 1975 que um grupo de jovens decidiu contactar com antigos músicos e diretores da banda formando
uma “comissão dinamizadora” que foi a responsável pela reativação da Banda em 1976. Desde Outubro de 2008 é
dirigida pelo maestro Adelino Mota.

RESPONSÁVEIS: Maestro Adelino Mota; Presidente Rafaela Faria



A Banda foi fundada em 1981, integrou inicialmente e até 1989 os Bombeiros Voluntários de Mafra. Atualmente a
Escola de Música Juventude de Mafra é constituída pela Banda (com cerca de 55 músicos formados nesta Escola)
e por uma Academia com cerca de quarenta alunos com idades compreendidas entre os quatro e os setenta anos.
A Academia divide-se em Oficina de Música (alunos entre três e oito anos), Formação Musical, Classe de Conjunto,
Madeiras, Metais, Violino, Viola, Piano e Percussão.

RESPONSÁVEIS: Maestro Hernâni Santos; Presidente André Rodrigues



Foi fundada a 4 de Abril de 1926, foi orientada por nove presidentes da direção. De 29 de abril de 1988 até à
atualidade, a banda é presidida pelo Sr. José Carlos Rodrigues Abreu, que também desempenha o cargo de
presidente da Assembleia Geral da Associação de Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira. é
formada por cerca de 35 executantes, na sua maioria jovens naturais de Santana e formados na escola de
aprendizes desta banda.

RESPONSÁVEIS: Maestro Manuel Duarte da Silva Ferreira; Presidente José Carlos Rodrigues Abreu



Segundo os dados adquiridos, em pleno século XIX, formou-se em Galveias uma tuna — agrupamento musical
onde abundavam os instrumentos de corda, que acabou por se tornar numa banda já no limiar do século XX. A
banda, popularmente era conhecida por “Música da Galveia”, teve divisões partidárias e acabou por se extinguir
e ressurgir em duas filarmónicas: a dos Bufos (monárquicos) e a dos Formigas (republicanos). Em 1909 a banda
dos Bufos sobrevive e acolhe membros da entretanto extinta Banda das Formigas, acabando por se tornar na
Soc. Filarmónica Galveense em 1 Dezembro 1930.

RESPONSÁVEIS: Maestro João Miguel Bartolomeu; Diretor : Carlos Valente



A Banda Musical Leverense foi fundada a 8 de Dezembro de 1832, sendo então Pároco, o Reverendo José Pinto
Aleixo. A sua fundação ocorreu durante o conturbado período das Guerras Liberais, existindo forças militares
então instaladas na “Fábrica de Arcos de Ferro” e “Arcos de Verguinha”, onde produziam materiais bélicos, facto
que contribuiu para que a banda se denominasse “Banda Marcial de Lever”.
Atualmente, fazem parte da Banda Musical Leverense 65 elementos da Filarmónicam 20 músicos da bandinha,
uma academia musical e um grupo coral com 20 elementos.

RESPONSÁVEIS: Maestro Marcelo Marques; Presidente António Nunes Lino



Fundada a 26 Outubro de 1879, a Sociedade Filarmónica Progresso Matos Galamba de Alcácer do Sal, contemplou
recentemente 138 anos de existência, sendo uma das bandas filarmónicas centenárias do nosso País. Nos últimos
32 anos a banda composta por cerca de 50 músicos foi dirigida pelo ilustre Maestro, Sr. João Neves, homem e
músico extremamente dedicado e competente, que muito tem dado em prol da formação de jovens músicos e do
desenvolvimento qualitativo da banda no Concelho de Alcácer.

MAESTTRINA: Andreia Neves Carreira; Presidente: João Manuel Victal



Em Março de 1884, os cerca de 1.000 habitantes de Riachos reúnem-se para realizar um sonho já com alguns
anos de existência: a Filarmónica Riachense. Passados anos, começaram alguns atritos que resultaram na
criação da Sociedade Recreativa Riachense, e naturalmente rivalidade entre os chamados “Caraças” (os mais
antigos) e os “Malhados”. Os ânimos acabaram por serenar e dai surgiu a Sociedade Velha Filarmónica
Riachense, tendo atualmente 68 músicos.

RESPONSÁVEIS: Maestro Pedro Andrade; Dirigente Telma Rodrigues



A Banda de Música da Sociedade Filarmónica União Agrícola de Pinhal Novo, teve a sua origem, segundo opiniões
e testemunhos de pessoas antigas, juntamente com a fundação da coletividade em 06/12/1896. A Banda tem
atualmente cerca de 47 elementos de ambos os sexos, com idades que variam entre os 12 e os 70 anos,
alimentada pela Escola de música onde se lecionam 20/25 alunos regularmente

RESPONSÁVEIS: Maestro Pedro Rodrigues de Almeida; Presidente Paulo Pinho



A Banda Musical Rerizense foi fundada no ano de 1876. O seu fundador foi o sr. Valentim Augusto Marques que foi
auxiliado pelo sr. Rozende de Almeida Lima, que financiou o instrumental para a Banda. O instrumental foi
adquirido no Porto, no valor de 500 escudos. Mais tarde foi fundada “oficialmente” a associação do Club
Recreativo Musical Rerizense, passando a banda a fazer parte da mesma. Após alguns anos inativa, ressurgiu em
1998 com uma escola de ´música. Já em 2018 a banda desanexa-se ao Club Recreativo Musical Rerizense e cria a
Associação Banda Musical Rerizense, voltando assim ao nome original de 1876.

RESPONSÁVEIS: Maestro Mauro Sérgio da Silva; Presidente Luís Pinto Mões; Vice-Presidente Sílvia Fernandes
Pinto



De acordo com a memória dos mais antigos e alguns registos, a Banda de Nagoselo do Douro terá sido formada com
base numa Tuna em finais do séc. XIX, não se conhecendo exatamente o ano. Nessa época, eram muito frequentes as
Tunas, e eram constituídas na sua grande maioria por guitarra portuguesa, bandolim, acordeão e alguns
instrumentos de sopro. Como quase todas, a banda teve interrupções, em 1977 recomeçaram e não voltaram a
parar, tendo atualmente, a Escola de Música tem um total de 34 alunos inscritos, sendo que a Banda é constituída
por 38 músicos

RESPONSÁVEIS: Maestro Salvador Jorge Silva; Presidente: Manuel Gouveia; Vice-Presidente Sofia Carvalho



A Banda de Música de Sendim - Tabuaço nasceu em 1980 graças à coragem e vontade de muitos e empenho de
alguns, sobretudo dos seus fundadores: o Sr. José Augusto da Silva (na altura Presidente da Junta de Freguesia
de Sendim) e o Sr. Fernando Licínio Cardoso Teixeira, que se tem mantido ao longo dos anos à frente da direção. É
constituída por cerca de 45 elementos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 8 e os 75 anos,
sendo a sua maioria juventude proveniente da Escola de Música, que se mantém com aulas semanais.

RESPONSÁVEIS: Maestro Jaime Pedruco; Presidente Carlos Manuel Aguiar Basílio



A Filarmónica Tondelense deve ter nascido como resultado de boas vontades, há bem mais de 100 anos, pois,
segundo notícia publicada no jornal "Atalaia de Besteiros", de 9 de Novembro de 1890, um grupo de cavalheiros
predispuseram-se a fazê-la ressurgir. A Banda conseguiu sobreviver aos longos tempos em que, por imperativos
canónicos, era impedida de colaborar nas festas religiosas. Valeu-lhe ser, aí por volta de 1920, seu maestro o
Pároco de Tondela, Dr. António Maria Cardoso. Sobreviveu todos estes anos, graças à alma Tondelense do seu
povo, ao grande amor que lhe dedicaram os seus regentes e executantes

RESPONSÁVEIS: Maestro Mário Meireles Cruz; Presidente Cláudio André Pereira



Com 132 anos de história é a coletividade mais antiga da Freguesia de Olivais - Lisboa e a sua atividade exerce-se, 
quase exclusivamente no campo da cultura musical, através da sua Centenária Banda e Escola de Música de onde 
saem na sua esmagadora maioria, os seus executantes.
Fundada em 1 de Junho de 1886, a Banda de Música é na atualidade composta por 68 executantes com idades 
compreendidas entre os 14 e os 56 anos.

MAESTRO: Luis Filipe Henriques Ferreira; Dirigente: Joaquim Barata Silva


