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“A música aprende-se de baba e o
latim de barba”. Nos dias que correm,
afirmam os entendidos que é aos seis
anos de idade que se deve começar
a aprender música, havendo dados
científicos que provam e comprovam
que a música é um contributo decisivo na formação auditiva, psicomotora, intelectual, sócio-afectiva e estética da criança.
Vivendo em ilhas, sentimos, desde
sempre o peso da solidão e do isolamento físico. A necessidade de convívio levou-nos à necessidade de que-

brar silêncios e distâncias. E fizemo‑lo de muitas e variadas formas, nomeadamente através da música, nós
que nos habituámos a seguir o ritmo
cadenciado das ondas e fomos embalados pelas marés…
Tal experiência de alguma forma
explica o facto de o povo açoriano
ser bastante musical. Segundo dados
fornecidos pela Direcção Regional da
Cultura, 15% da população açoriana
canta e toca música em público e para
o público. E isto fica a dever-se sobretudo àquelas que são as duas mais im-
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portantes escolas de formação musical dos Açores: as Filarmónicas e os
Grupos Corais (as “capelas”).
A ilha do Faial faz jus à referida estatística, já que possui 8 filarmónicas
(e respectivas escolas de música),
várias orquestras, um Conservatório
Regional, 5 grupos folclóricos, 2 tunas,
múltiplos e multifacetados agrupamentos musicais. Se a estes, acrescentarmos os grupos corais das 13
freguesias desta ilha, teremos, em números redondos, qualquer coisa como
1.500 amadores que no Faial cantam
e tocam regularmente em público.
De que falamos nós quando falamos
de Filarmónicas?
As Filarmónicas estão indissociavelmente ligadas à história cultural,
social e religiosa do povo açoriano.
E constituem um dos patrimónios
mais ricos que urge apoiar, acarinhar
e preservar.
Num breve enquadramento histórico
e social, gostaria de apontar aqueles
que considero terem sido os seis
momentos musicais que marcaram a
história da música na ilha do Faial.
Um primeiro momento musical verifica-se com a vinda dos primeiros povoadores que se fixaram nestas ilhas
e que consigo trouxeram costumes,
melodias e tradições poéticas e musicais. Duas dessas tradições permanecerão até aos nossos dias e continuam
a caracterizar a nossa forma de viver
em sociedade; refiro-me às folgas e

às folias, ou seja, as festas de carácter
profano e as festas de carácter religioso.
Um segundo momento musical remete-nos já para o século XIX, com a presença, nesta ilha, da família Dabney
que aqui viveu durante 86 anos e que,
a par da diplomacia e dos negócios,
fomentou e criou hábitos musicais
entre nós, interpretando instrumentos
como o bandolim, a viola da terra,
o piano e o harmónio. É também a
família Dabney que introduz, entre
nós, a música erudita, a partir de concertos realizados na Cedar’s House por
pianistas que vinham expressamente
dos Estados Unidos da América para
interpretar, entre outros, Beethoven,
Schubert, Schumann e Chopin.
Um terceiro momento musical tem já
a ver com a criação de bandas filarmónicas nesta ilha. E tudo terá começado
em 1847, com a vinda, para a Horta,
do chefe de música do Regimento
de Infantaria de Angra do Heroísmo,
Joaquim Alberto Lança, que havia
sido exonerado do cargo por ter
aderido à revolta Militar do Porto.
Exilado na Horta, Joaquim Lança
formou uma escola de música, sendo
que em 1848 havia já duas bandas
no Faial – a Banda Alta, formada
pela aristocracia da Horta; e a Banda
Baixa, composta por artífices e operários, dirigidos também por um outro
exilado chamado Joaquim Cordeiro.
Estes dois homens tiveram um papel
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determinante na criação de filarmónicas nas ilhas do Faial, do Pico e de
S. Jorge.
Convirá lembrar que as Filarmónicas têm, na sua origem, uma cultura
militar, sobretudo com as Bandas de
Infantaria e Cavalaria, e só a partir
do século XVIII evoluíram para Bandas Civis (género concertante), com
objectivos e timbres muito claros:
– em tom marcial – recebiam o rei.
– em tom triste – acompanhavam os
cortejos fúnebres.
– em tom religioso – incorporavam‑se nas procissões.
– em tom alegre – divertiam (e divertem) o povo nos seus festejos.
Esta tradição manteve-se até aos nossos dias.
Recorde-se ainda que a Horta acolheu
da melhor maneira as ideias da Revolução Francesa e que, por via disso,
algumas filarmónicas faialenses são
criadas sob a influência dos partidos
liberais e de lojas maçónicas.
Um quarto momento musical verifica-se no primeiro quartel do século XX,
com a presença, nesta ilha, dos estrangeiros dos Cabos Telegráficos Submarinos, época áurea da história faialense, porque, entre outros motivos,
chegam até nós as ideias da cultura
europeia e da cultura americana. Por
essa altura já se encontrava na Horta
um homem que havia criado uma
orquestra com o seu próprio nome:
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a Orquestra Simaria. Refiro-me a
Francisco Xavier Simaria, nascido
em 1870 em Lisboa e falecido na
Horta em 1946, que fora aluno de
Francisco Lacerda e do padre Tomás
Borba e que viria imprimir grandes
dinâmicas musicais nas ilhas do Faial
e do Pico. Por influência da Orquestra Simaria, é formada a Orquestra
do D.A.T. (Deutsche Atltantishe Telegraphengeselshaft), pertencente à
Colónia Alemã. E por influência
desta, surgem duas formações musicais que, durante décadas, irão marcar musicalmente a vida faialense:
a Orquestra João de Deus e a orquestra “Sem Rei nem Roque”, constituída por músicos de referência como
António Dutra, Carlos Ramos, Thiers
Lemos, Eduíno Ávila, Joaquim Luís
Gomes e Mário Vargas.
É também nesta altura que o piano
conhece grande incremento na Horta,
o que levou o escritor António
Baptista a referir, em A verdade
vence, que a Horta possuía mais
pianos do que máquinas de costura...
É o tempo da Horta janota, culta, ilustrada e cosmopolita.
Um quinto momento musical, iniciado em finais do século XIX mas que
se prolonga pelo século XX, acontecerá devido à acção de dois agentes
culturais de extrema importância:
o padre e o mestre escola (o professor primário), detentores dos saberes,
mas que não se limitavam a ensinar
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a ler, a escrever e a contar. Homens
como Júlio Andrade, Constantino
Amaral Jr., Ricardo Ventura, Alberto
Vargas, António Luz Rodrigues,
Eduíno Bulcão, Manuel Gaudêncio,
entre muitos outros, ministravam também aulas de música (e alguns deles
foram os responsáveis pela criação
de filarmónicas, tunas, grupos folclóricos, grupos corais e muitos outros
agrupamentos musicais) e fomentavam ainda o gosto pelo teatro, pela
pintura, pelo artesanato, etc.
Dado o papel do padre e do professor
primário, houve um tempo em que as
filarmónicas não se esgotavam a sua
acção no campo musical. E isto porque algumas delas possuíam estatutos
que previam incentivos ao teatro, à
leitura e à actividade desportiva.
Um sexto e último momento musical
prende-se directamente com a criação,
em 1989 e por Decreto Regulamentar
Regional, do Conservatório Regional
da Horta, inaugurado em 1990. Em
termos musicais poderemos mesmo
dizer que há um antes e um depois
do Conservatório. E isto porque os
nossos músicos começaram invariavelmente a tocar melhor e os nossos
cantores a cantar melhor. E foi determinante a maneira como o Conservatório soube articular com as filarmónicas, com evidentes benefícios para
ambas as partes.
Num país caracterizado por algum
analfabetismo musical, temos, nos

Açores, qualquer coisa como 104
Filarmónicas em actividade. E estas
104 Filarmónicas, muitas delas centenárias, fazem com que tenhamos nestas ilhas, e para uma população que
anda na ordem dos 242.000 habitantes, a maior concentração de músicos
por km2 a nível nacional. Só aqui nas
chamadas “ilhas do triângulo”, temos
37 Filarmónicas: 15 em S. Jorge, 14
no Pico e, como já foi referido, 8 no
Faial.
S. Miguel possui 33 Filarmónicas; a
Terceira, 26; a Graciosa, 4; as Flores,
2; Santa Maria, uma; o Corvo, uma.
É certo que quantidade nem sempre
rima com qualidade – mas o que é
facto é existem 104 filarmónicas nos
Açores e, no todo nacional, para uma
população de 10 milhões, elas não
ultrapassam as 8 centenas.
“As Filarmónicas são os Conservatórios do povo”, escreveu Camilo
Castelo Branco, no seu livro Sinos de
aldeia. Nos Açores, cada freguesia,
cada vila, cada cidade sente orgulho
na sua filarmónica – porque se sente
por ela representada e identificada.
Curioso é também o facto de a Igreja
Católica ter, desde logo, apoiado as
Filarmónicas, de forma assumida e
decidida. E isto é importante dado o
peso da religiosidade nas nossas comunidades: somos muito marcados pela
festa profana e pela festa religiosa,
pela tristeza e pela alegria. E as nossas filarmónicas, como acima referi,
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servem – e bem – estes estados de
espírito.
A base de sustentação das Filarmónicas açorianas passa muito por aquilo
a que eu tenho vindo a chamar de clãs
familiares, que vão transmitindo, ao
longo de gerações, esta tradição e esta
herança cultural. Esses clãs familiares
são a base de sustentação das filarmónicas, são, por assim dizer, o “núcleo
duro” das filarmónicas. E estou aqui
a falar de uma tradição que se renova,
já que os filhos vão seguindo as pisadas dos pais.
Desses clãs familiares, e seguindo a
ordem de antiguidade das filarmónicas faialenses, eu gostaria de destacar
os seguintes apelidos e/ou alcunhas:
Sociedade Filarmónica Artística
Faialense (a “Artista”): os Batatas,
os Pereiras, os Madrugas, os Reis.
Sociedade Filarmónica Nova Artista Flamenguense – os Amarais, os
Queijeiros, os Fialhos, os Becas, os
Duartes.
Sociedade Filarmónica Unânime
Praiense: os Silvas, os Costas, os
Sousas, os Lopes, os Dias, os Vargas.
Sociedade Filarmónica União Faialense: os Serpas, os Macedos, os
Dutras, os Melos, os Duartes.
Sociedade Filarmónica Euterpe
(Castelo Branco): outrora, os da
Quinta, os Dutras e os Caldeiras;
hoje: os Goularts; os Rodrigues, os
Freitas, os Santos.
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Sociedade Filarmónica Lira e Progresso Feteirense: os Boldeias, os
Mendonças, os Fortunas, os Silvas.
Sociedade Filarmónica Recreio
Musical Ribeirinhense: os Correias,
os Pinheiros, os Soares, os Quaresmas, os Terras.
Lira Campesina Cedrense: os Moitosos, os Vargas, os Escobares, os
Rosas.
Nos últimos anos temos vindo a
assistir a um indiscutível salto qualitativo de muitas das nossas filarmónicas. E isto fica a dever-se, entre
outros, aos seguintes factores:
1. Uma aposta muito forte na Formação, com Cursos de Aperfeiçoamento
e formação contínua para músicos e
regentes.
2. Reestruturação das Escolas de Música e uma aposta no Ensino Genérico
da música.
3. Como consequência dos pontos
1. e 2., os regentes das filarmónicas
tomaram consciência de que dirigir
uma filarmónica não se esgota na
acção de pôr os músicos a tocar as
notas certas. O mundo está globalizado e os tempos que correm são
de maior exigência. Por isso mesmo
os regentes das nossas filarmónicas
possuem hoje uma maior e melhor
formação musical, um maior cuidado
na escolha dos repertórios. Por outro
lado, não é fácil lidar, em cada filar-
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mónica, com gente que se enquadra
em níveis etários que vão dos sete
aos setentas anos de idade. É preciso
pedagogia, paciência e preseverança.
Para gerir tais recursos humanos,
necessário se torna ter mão de ferro e
luva de veludo…
4. Motivação dada aos jovens mais
dotados a ingressarem no Conservatório.
5. A acção empenhada das Direcções
das Filarmónicas. Ou o dilema dos
financiamentos e de como gerir e
gerar receitas…
Não tenho pejo nenhum em reconhecer e afirmar que as melhores filarmónicas dos Açores pertencem às ilhas
do triângulo. Porquê? Porque homens
como Joaquim Lança, Joaquim Cordeiro, Francisco Xavier Simaria, e
outros, colocaram a fasquia musical
um pouco mais acima do verificado
noutras ilhas. O facto de nunca se ter
baixado essa fasquia constitui uma
das causas da qualidade de muitas das
filarmónicas das ilhas do Faial, Pico
e S. Jorge.
O grande poeta Emanuel Félix costumava dizer o seguinte: “É necessário
que, de vez em quando, o porco ponha
o focinho fora do curral”. Isto significa que temos que ser universais a
partir das ilhas: temos que nos abrir
aos outros, ao mundo, fomentar as
parcerias e os intercâmbios com
outras filarmónicas, dentro e fora dos
Açores. Algumas das nossas filarmó-

nicas têm vindo a estabelecer essas
parcerias e esses intercâmbios, o que
é muito positivo e é de se saudar.
Perguntar-se-á: qual o futuro para as
nossas filarmónicas? Pessoalmente
acho que elas devem evoluir, mas
sem perder as suas características,
a sua matriz. Não podemos seguir o
exemplo de Espanha, onde muitas
filarmónicas evoluíram para Bandas
Sinfónicas, chegando algumas delas
a atingir os 200 executantes.
Aliás, houve nos Açores uma tentativa nesse sentido com a criação da
Banda Regional Lira Açoriana, projecto generoso e ambicioso, até pelo
orçamento, que em 1998 era da ordem
dos 50.000 contos.
Eu acho que se deveria poupar algum
desse dinheiro na formação de novos
públicos. “Quem não sabe arte, não
n´a estima”, escreveu Camões. É preciso valorizar o que é nosso e acabar
com essa ideia peregrina de que o
que vem de fora é que é bom. E há
que encetar uma guerra total àquilo a
que eu já chamei de tirania da indiferença. Quantas e quantas vezes estão
as nossas filarmónicas a dar o melhor
de si perante a floresta de alheamento
do público e sem a merecida recompensa de um aplauso?
Por outro lado, julgo que se deve continuar a aprofundar o objectivo inicial
da Federação de Bandas Filarmónicas das Ilhas do Ocidente, hoje,
Federação das Bandas Filarmónicas
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dos Açores, e que consiste na implementação de uma rede escolar pública do ensino da música centrada nas
escolas das filarmónicas
Acho também que seria importante
dedicar um Dia às Filarmónicas e,
nesse dia, trazer até nós filarmónicas
de primeiro plano nacional e europeu.
E sempre defendi a realização, entre
nós, de Festivais de Filarmónicas.
E não devemos ter medo da palavra
competição. Porque sem competição
não há qualidade. Lembraria que, nas
primeiras edições da Semana do Mar,
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havia o despique de bandas – o “mano
a mano” em dois coretos estrategicamente colocados no Largo do Infante
– o que era motivo de grande atracção
e expectativa.
Por conseguinte, acarinhemos, respeitemos e amemos as nossas filarmónicas. Porque elas constituem as
grandes escolas de música do nosso
povo. E porque são mais do que escolas de música – são escolas de vida.
Cumprem, e bem, uma função social.
Por isso, longa vida às nossas filarmónicas!

