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100º Aniversário da Filarmónica Lira e Progresso Feteirense 

 

Exmo. Senhora Secretária da Cultura, Ciência e Transição Digital, 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal da Horta, 

Exma. Senhora Presidente da Junta de Freguesia da Feteira, 

Exmo. Senhor Presidente da Direção da Sociedade Filarmónica  

Lira e Progresso Feteirense, 

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Geral da Sociedade 

Filarmónica Lira e Progresso Feteirense,  

Sócios, Músicos e Homenageados 

Caros convidados e demais autoridades,  

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

Hoje é um dia feliz. Feliz para o Povo da Feteira. Feliz para os amantes 

da música e da tradição filarmónica. Mas sobretudo feliz para a 

Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, que completa agora 

um século de existência. 
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É, por isso, com muita honra e júbilo maior que aqui me encontro, para 

celebrar convosco a memória coletiva que, ao longo de 100 anos, 

manteve acesa a chama desta Filarmónica, que felicito desde já, nas 

pessoas do seu Presidente da Direção, Nuno Silveira, e do seu Regente, 

Ruben Silva. 

Um século de vida não é coisa pouca. Não por ser a soma concreta de 

100 ciclos anuais, mas porque falamos de uma longa sucessão de 

décadas, sempre a ir mais longe do que a visão de um qualquer simples 

cortejo musical deixaria intuir.  

Um século na vida de uma filarmónica significa muito mais do que 100 

anos a abrilhantar as festividades e os arraiais da freguesia, ou até 

mesmo da ilha. Significa, sobretudo, um século a agregar vontades e 

saberes de sucessivas gerações; a juntar orgulhosamente velhos e novos 

de diferentes origens debaixo do mesmo estandarte; a produzir 

formação e conhecimento musical; a participar ativamente na vida 

comunitária e a ensinar pelo exemplo, estabelecendo ligações fortes 

entre elos que de outra forma talvez nunca se encontrassem. 

Na verdade, a vida de uma filarmónica não se pode medir apenas pela 

sequência numérica trazida pelo calendário, ainda que quase sempre 

seja precisamente o calendário festivo a conduzir a vida das suas 

freguesias. Mas, neste caso, a longevidade da Lira e Progresso 

Feteirense é a prova maior da força das raízes infiltradas na 
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comunidade, que serviu ao longo dos anos e continua a servir todos os 

dias. 

Não o digo apenas por ser dia de aniversário e me caber a honra de 

presidir a esta sessão. Digo-o porque o contributo da Filarmónica Lira 

e Progresso Feteirense para a vida comunitária da Freguesia da Feteira, 

e por consequência de toda a ilha, é claramente reconhecido por todos 

os que aqui se encontram, bem como por muitos outros que foram 

acompanhando a sua atividade ao longo das décadas.  

Só posso, pois, em meu nome e em nome da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, enaltecer o seu percurso e sublinhar que 

esta é, sem dúvida, uma instituição que espelha bem duas caraterísticas 

fundamentais da identidade do Povo Açoriano: a resistência e a 

resiliência.  

Foi, sem dúvida, preciso ter grande capacidade de resistência para 

ultrapassar os sucessivos obstáculos com que se foram deparando ao 

longo das décadas, desde a falta de instrumentos às verbas ou condições 

para as suas instalações ou até à falta de músicos. Tal como foi 

necessária uma enorme capacidade de resiliência para não desistir da 

comunidade, mesmo quando a comunidade, ou parte dela, escolhia não 

participar. 
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Nem tudo foi fácil, mesmo quando se desbravou caminho pela força de 

gente capaz, voluntariosa como o seu primeiro dirigente Professor José 

de Faria Goulart Vargas, ou talentosa como o Maestro Francisco Xavier 

Symaria, nome maior da música faialense, hoje imortalizado numa das 

principais artérias da cidade da Horta. 

Aproveito aqui para deixar a minha homenagem a todos os dirigentes, 

músicos e regentes da Lira e Progresso Feteirense, homens de talento e 

capacidade que deixaram marcas nesta Sociedade e na sua comunidade 

ao longo da história, com uma palavra especial para Manuel Garcia 

Duarte, que no passado mês de Setembro recebeu uma bonita 

homenagem da sua filarmónica. 

Um bem-haja, portanto, à Filarmónica Lira e Progresso Feteirense, por 

ter sabido atravessar um século de aventuras e desventuras, resistindo a 

tantas adversidades e ultrapassando desânimos e pandemias, capazes de 

atordoar o mais forte dos homens. 

Com a doçura melódica da sua Lira e a força progressista que carrega 

no nome, esta Filarmónica foi capaz de chegar até aqui, carregando hoje 

uma renovada esperança no futuro, bem visível na força da juventude 

que integra as suas fileiras e que continua a formar com afinco e 

qualidade, contribuído assim para reforçar os laços da sua instituição e, 

com eles, os da sua comunidade, que é também a de todos nós. 
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Que este dia de festa maior, pelo atingir de um século de vida, seja 

apenas mais um estímulo para continuar a servir a sua comunidade, 

ajudando a preencher os vazios com a sua inspiração musical e 

progressivo exemplo. 

E que saibamos todos, membros da comunidade, políticos, governantes 

e demais instituições locais e regionais, acarinhar a Lira e Progresso 

Feteirense, ajudando a fortalecer as suas condições de trabalho e reais 

necessidades, neste virar de um novo século a fervilhar de esperança.  

Muitos parabéns e muitos anos de vida! 

Disse. 

 

Feteira, 01 de outubro de 2021 


