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Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

[cumprimentos]

Minhas senhoras e meus senhores, escrevemos hoje uma nova página na história desta
filarmónica, e por conseguinte, na história cultural deste concelho, ao dar início à celebração
do primeiro centenário da União e Progresso, que será assinalado ao longo do ano com um
vasto programa comemorativo, em celebração da música e das artes.
Celebrar noventa e nove anos de vida em atividade permanente, representa em si
mesmo, a vitalidade, o empenho abnegado, a vontade férrea de muitos homens e mulheres,
que com a sua voluntariosa dedicação ergueram esta instituição, e de tantos outros que
souberam interpretar o sonho dos fundadores desta entidade e consolidar este projeto, hoje
motivo de orgulho para todos os madalenenses.
Quase um século de vida, um século em que o país sofreu no seu âmago profundas
mudanças, que esta instituição soube acompanhar, superando obstáculos, contornando
dificuldades, elevando a nossa cultura, tornando-se parte integrante do património e da
identidade do concelho.
A grande paixão pela música, que se cultiva nesta instituição, faz da filarmónica
União e Progresso, um importante pilar da nossa identidade cultural e um veículo
fundamental da expressão artística do nosso povo, promovendo ao mesmo tempo a educação
integral dos nossos jovens.
Abraçando diferentes gerações nesta paixão mútua pela música, estes
“conservatórios do povo” como lhes chamou Camilo Castelo Branco, têm desde sempre
contribuído para a formação pluridisciplinar de quantos nelas ingressam. Neste aspeto, a
União e Progresso, cumpre exemplarmente o seu papel.
Assumindo-se como uma verdadeira escola dos mais elevados valores cívicos e
humanos, tem criado não só músicos de excelência, mas também cidadãos bem formados e
vocacionados para um salutar e profícuo convívio intergeracional, que hoje cada vez mais se
impõe e se deseja.
A Filarmónica União e Progresso Madalense tem ao longo destes 99 anos alargado
horizontes e cimentado passo a passo um futuro de sucesso. Resta-me, como cidadão da Ilha
do Pico - um picoense amante da sua terra - e como Presidente do Município da Madalena,
formular o desejo de que esta tão digna instituição se mantenha na senda do sucesso,
recriando sempre, de batuta em riste, a sinfonia do triunfo, elevando a cada melodia, a cultura
popular e a alma do nosso povo.
Uma longa vida para a Sociedade Filarmónica União e Progresso Madalense!
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