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Projeto de Voto de Congratulação N.º 201/XV/1.ª

Pelos 300 anos da Banda de Música de Santiago de Riba-Ul

O movimento associativo desempenha um papel essencial no desenvolvimento sociocultural de 
uma região, substituindo o Estado no cumprimento de muitas das suas obrigações perante a 
sociedade. Pode assim dizer-se que associativismo promove a democracia e a educação cívica, 
permite juntar as pessoas em prol de áreas e interesses comuns como sendo a cultura, o 
desporto, a juventude, a educação, ou a ação social.

A este nível o concelho de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, tem um historial 
particularmente brilhante, o associativismo sempre se apresentou dinâmico, pujante e a 
desempenhar o seu papel social e cultural de forma exemplar.

Em 2022, quatro das suas ilustres associações ligadas ao desporto e à comunicação social 
completaram 100 anos de vida, o que atesta bem o que aqui é dito.

No entanto, a história do movimento associativo no concelho de Oliveira de Azeméis não é feita
apenas de desporto e comunicação Social. A Cultura e a Música estão bem presentes no 
Concelho. São atualmente seis as bandas no ativo, em diversas freguesias do concelho. Neste
ano de 2022, uma dessas bandas destaca-se por ser, segundo os registos históricos, a banda de 
Música mais antiga em exercício em Portugal, a Banda de Música de Santiago de Riba-Ul, que 
completa este ano 300 anos de atividade.

Importa aludir que, ao longo da sua história, a Banda de Música de Santiago de Riba-Ul foi 
condecorada e homenageada, tanto a nível local como nacional, como forma de 
reconhecimento pelo seu valor artístico, patrimonial e pelo seu papel social.

Esta Banda Filarmónica, com três séculos de uma longa e rica história, soube encontrar 
caminhos para assegurar o seu futuro.

A resiliência, a paixão pela música e pela terra, a determinação e persistência de várias 
gerações, de dirigentes e músicos, foram determinantes para trezentos anos depois ser 
a banda mais antiga em exercício no país. 

Assim, a Assembleia da República, congratula a Banda de Música de Santiago de Riba-
Ul pela comemoração do seu terceiro centenário, enaltecendo o relevante e valioso 
serviço público prestado ao longo dos últimos trezentos anos.
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Assembleia da República, 2 de dezembro de 2022

As/Os Deputadas/os do GP/PSD, As/Os Deputadas/os do GP/PS,
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