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[Cumprimentos]
Hoje a Madalena está em festa! A Filarmónica União e Progresso
comemora 103 anos!
Ao longo deste seu percurso, somam-se sucessos, conquistas, muitas
realizações, que dão vida ao sonho iniciado em 1917 e que desde, então,
tanto nos orgulha.
Pela qualidade com que nos surpreende a cada atuação, pela
dedicação de todos os seus membros, pela sua longevidade, a União e
Progresso é, sem dúvida, um elemento fundamental da nossa matriz
cultural, com a qual todos os madalenenses estabeleceram, ao longo de
gerações, uma ligação profundamente afetiva.
É um orgulho ver os nossos jovens, numa idade cada vez mais tenra,
ingressar nas nossas filarmónicas, onde aprendem muito mais que música.
Aprendem a ser, aprendem a estar. Descobrem as notas musicais e os
valores da vida. Praticam os solfejos e os ditados melódicos, a amizade e a
boa camaradagem.
Ao longo destes 103 anos, muitas centenas de jovens passaram por
esta casa.
Do seu suor, de algumas lágrimas, mas sobretudo de um afeto
desmedido, se construiu os alicerces desta grande instituição.
Muitas amizades nasceram aqui e perduram pela vida inteira.
São estas amizades, é este carinho, que não obstante os dias difíceis,
o cansaço, as contrariedades, traz a cada noite de ensaio, a cada concerto,
aos arraiais, os músicos da União e Progresso, que abdicando do seu tempo
livre dão vida e cor às nossas festas.
Meus amigos,
são as pessoas que fazem as instituições. É a sua massa humana que
as dinamiza, que as projecta no futuro e as faz perdurar no tempo.

103º Aniversário da Filarmónica União e Progresso Madalense
15 de Janeiro de 2020
Intervenção do Presidente da Câmara Municipal da Madalena, José António Soares

Assim, neste dia tão especial, não posso deixar de prestar a minha
homenagem aos tocadores desta filarmónica (dos mais jovens, aos menos
jovens) aos seus dirigentes, maestro, e a toda a massa associativa.
Quero ainda, saudosamente, recordar todos aqueles que já partiram e
que glorificaram o sonho dos fundadores desta casa.
O Município da Madalena estará sempre, ao lado desta instituição,
ciente do seu papel capital e insubstituível na nossa comunidade.
Unamos esforços e trabalhemos todos juntos para engrandecer este
símbolo cultural do nosso Concelho, da nossa Ilha, enriquecendo-o e
legando-o às gerações vindouras como parte fundamental da nossa
identidade.
Uma longa vida à Filarmónica União e Progresso Madalense!
Parabéns! Muito Obrigado!

