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VOTO DE LOUVOR 
 
Fundada em 1894, a Sociedade Musical de Pevidém conta com uma Banda Filarmónica de 
alto nível, superiormente dirigida pelo seu Maestro, Dr. Vasco Faria, e, bem assim, com a já 
prestigiada Orquestra Juvenil de Pevidém, para além da componente pedagógica assegurada 
pela sua Escola de Música, de onde saíram já inúmeros músicos talentosos. 
 
Na primeira vez nos seus 120 anos em que a Banda de Pevidém participou num concurso 
desta dimensão fora de Portugal - o XVI Certamen Internacional de Bandas “Villa de Aranda”, 
em Aranda de Duero, Espanha, em que tocou no passado dia 21 de agosto -, a Banda de 
Música de Pevidém classificou-se no 1° lugar, e o seu Maestro Vasco Silva de Faria 
conquistou, igualmente, o prémio de melhor maestro.  
 
Conquistar estas distinções num país com reconhecida e valorosa tradição da sua Música 
Filarmónica, como é Espanha, e num concurso que contou com mais de 40 Bandas 
Filarmónicas espanholas e apenas uma portuguesa, de entre as quais foram selecionadas 
seis para a final, é um marco digno de registo, que merece as mais vivas felicitações.  
 
De salientar que é a primeira vez que uma Banda Filarmónica estrangeira conquista este 
importante prémio, sinal do prestígio internacional reconhecido à Banda de Pevidém. Este 
prestígio internacional reforça, por outro lado, o estatuto de alta importância de que a 
Banda de Pevidém já gozava no panorama musical filarmónico do nosso país, pela elevada 
qualidade que lhe é reconhecida e por iniciativas inovadoras no âmbito da nossa Música 
Filarmónica, como sejam os Concertos com História, o Cinema em Concerto, realizado em 
parceria com o Cineclube de Guimarães e o importante espetáculo de abertura da Capital 
Europeia da Cultura, realizado com os Fura del Baus.  
 
A Banda Musical de Pevidém tem prestigiado os vimaranenses ao longo dos seus 120 anos, 
salientando-se que não deixa nunca de tocar o Hino de Guimarães, onde quer que se 
apresente. Ao prestígio nacional junta-se agora o prestígio internacional, sabendo-se que 
componente pedagógica é igualmente assegurada com grande sucesso. É inseparável deste 
resultado o excelente e dedicado trabalho do seu Maestro, Dr. Vasco Faria, que aqui cumpre 
reconhecer. 
 
Por estas razões, propõe-se seja aprovado um voto de louvor à Sociedade Musical de 
Pevidém e a todos os seus componentes pelo 1º prémio obtido em Espanha, e que seja 
aprovado igualmente um voto de louvor ao seu Maestro, Dr. Vasco Faria. 
 
Guimarães, 03 de setembro de 2015 

 
O Presidente da Câmara 

 
Dr. Domingos Bragança 


