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Protocolo de cooperação visa a realização de cinco concertos na Madeira. 

Apoio à Banda Municipal 
da Ribeira Brava 
JOÃO FILIPE PESTANA 
kestana@dnoticias.pt 

A Secretaria Regional de Turismo 
e Cultura, atraves da Direcção Re-
gional da Cultura, vai atribuir um 
apoio de 5 mil euros à Banda Mu-
nicipal da Ribeira Brava tendo em 
vista a produção e realização de 
cinco concertos de música filar-
mónica na Região no decorrer des-
te ano. 

Estas actuações realizam-se em 
diferentes concelhos da Madeira, 
com especial incidência na Ribeira 
Brava, onde a banda tem a sua ori-
gem e a sede social. 

O protocolo de desenvolvimen-
to e cooperação cultural que for-
maliza o apoio já foi celebrado en-
tre as partes e visa, sobretudo, dar 
continuidade ao trabalho até ago-
ra desenvolvido pela Banda Mu-
nicipal da Ribeira Brava, enquan-

  

to veículo dinamizador da música 
filarmónica na Região. 

A banda está a crescer em ter-
mos de executantes e em termos 
de actividades. A título de curiosi-
dade, no Domingo de Páscoa, a 
banda teve de se dividir em quatro 
grupos para poder responder a to-
das as solicitações. 

Ao secretário da Cultura deram 
também conhecimento do anda-
mento das obras da futura Escola 
de Música da Banda Municipal da 
Ribeira Brava e sede da instituição 
que passará a funcionar num edifí-
cio que está a ser totalmente remo-
delado para o efeito. 

A obra conta com o apoio da As-
sociação de Desenvolvimento da 
Região Autónoma da Madeira, 
através do apoio aos Serviços Bási-
cos para a População Rural, é co-fi-
nanciada pelo PRODERAM 2020, 
assim como pela Autarquia local. 

Eduardo Jesus aproveitou a 
ocasião para sublinhar o trabalho 
que a Banda Municipal da Ribeira 
Brava, uma das mais antigas filar-
mónicas da Região, tem realizado 
em prol da música e da cultura da 
Região. 

"E com grande satisfação que 
tomamos conhecimento, não só 
do crescimento da Banda da Ri-
beira Brava, mas sobretudo do 
facto desta filarmónica se manter 
viva e sempre em busca de melho-
rar a sua actividade", disse o go-
vernante. 

"A música filarmónica é uma 
parte fundamental das nossas tra-
dições e identidade e as bandas são 
o garante dessa continuidade. 
Acreditamos que o projecto em 
curso da futura escola de música 
deste agrupamento será mais um 
passo dado em prol da cultura da 
Região", concluiu. 


