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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 

Estávamos no início da década de oitenta quando um grupo de cidadãos da freguesia do 

Norte Pequeno, liderados por Urbano Augusto Bettencourt, António Faustino Oliveira e 

João Pedroso Bettencourt, tomaram a iniciativa de fundar uma Banda Filarmónica. 

 
Extraordinária foi a adesão a esta iniciativa, naturalmente motivada pela existência de 

fortes tradições culturais e religiosas, em que toda a população da freguesia se 

empenhou e que tinha como destino abrilhantar os diversos eventos que anualmente se 

realizavam. 

 
Num dia cheio de simbolismo para a localidade - a 17 de Dezembro de 1981, dia 

dedicado ao seu padroeiro - era então fundada a Filarmónica Recreio de São Lázaro. 

 
Um mês mais tarde abriu a Escola de Música, dirigida por aquele que viria a ser o 

primeiro Regente da Banda, Sr. Manuel Firmínio Quaresma Azevedo, que com uma 

grande dedicação e persistência conseguiu ensinar 23 alunos das mais variadas idades e, 

em apenas 21 meses, conseguia fazer a apresentação pública da Banda. 

 
A 23 de Outubro de 1983 era então apresentada à freguesia, a Filarmónica Recreio de 

São Lázaro, que ocorreu curiosamente na cerimónia de inauguração da Casa do Povo 

local. 

 
O instrumental utilizado no seu início fora emprestado por outras colectividades 

congéneres. Só mais tarde, a 14 de Março de 1984, recebeu o seu primeiro instrumental, 

que embora sendo usado, contribuiu para a estabilidade da formação musical. 

 
A 26 de Maio de 1985, a Filarmónica Recreio de São Lázaro, estreava o seu primeiro 

fardamento. 
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Esta colectividade foi inicialmente sedeada num pequeno Salão Paroquial que após ter 

sofrido profundas obras de remodelação e ampliação, foi transformada, muito 

recentemente, numa sede com excelentes condições para todas as suas actividades. 

 
Trata-se de uma colectividade bastante dinâmica, que desempenha um papel 

insubstituível na promoção cultural da freguesia, na formação dos seus jovens e na 

afirmação dos seus habitantes como uma comunidade muito unida e com um profundo 

sentimento de realização social e comunitária. 

 
A sua Banda Filarmónica, ao longo do tempo, tem feito diversas digressões a outras 

ilhas dos Açores, nomeadamente às ilhas do Pico, Terceira, Graciosa e Flores, 

participando mesmo, com especial regularidade, nos diversos eventos realizados por 

toda a ilha de São Jorge. 

 
Em 2003 participa na gravação de um CD, editado pela Câmara Municipal da Calheta, 

juntamente com todas as Bandas do Concelho. 

 
Em Outubro de 2006 grava finalmente e em exclusivo, o seu primeiro registo 

discográfico que será lançado por ocasião das comemorações do seu 25.º aniversário, a 

17 de Dezembro do corrente ano. 

 
Assim, nos termos regimentais e estatutários aplicáveis, a Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, aprova um Voto de Congratulação 

pela passagem do 25.º Aniversário da Filarmónica Recreio de São Lázaro, da freguesia 

do Norte Pequeno, na Ilha de São Jorge, desejando a todos os seus associados, 

dirigentes e músicos, bem como a toda a população da freguesia e a todas as suas 

instituições, as maiores felicidades e a continuação de grandes sucessos na prossecução 

dos seus objectivos, bem como o nosso maior apreço pelo trabalho realizado e pelo 

empenho demonstrados ao longo destes 25 anos de relevantes serviços prestados à sua 

comunidade. 
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Aprovado, por unanimidade, pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores, na Horta, em 23 de Novembro de 2006. 

 

 

O Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, 

 

 

 

Fernando Manuel Machado Menezes 

 

 
 

 


