
PROJETO DE VOTO N.º 157/XV/1.ª

DE CONGRATULAÇÂO À ORQUESTRA DE SOPROS DE CHAVES PELA VITÓRIA 

ALCANÇADA NA 19ª EDIÇÃO DO WORLD MUSIC CONTEST

A Orquestra de Sopros de Chaves da Academia de Artes de Chaves sagrou-se, no 

passado dia 31 de julho Campeã do Mundo ao vencer o World Music Contest (WMC) 

na categoria Concert Division com 97,23 pontos em 100

Fundada em setembro de 2008 por Luciano Pereira e Marcelo Almeida - músicos de 

formação, iniciou a sua atividade no âmbito da disciplina de Classe de Conjunto do 

Curso Básico de Música.  Composta atualmente por 100 jovens músicos, oriundos 

dos concelhos de Chaves, Boticas, Valpaços. Vila Pouca de Aguiar, Mirandela, Vila 

Real e Alijó, tornando esta Orquestra como um marco cultural e representativo de 

uma cidade, de uma região e até mesmo do nosso país. 

Ao longo da sua existência são inúmeras as participações em competições de 

âmbito nacional e internacional, com reconhecimento marcado, tendo 

acompanhado alguns solistas internacionais, como Florent Héau, Nuno Pinto e 

Jorge Almeida. Destaco, a participação no Certame Internacional de Bandas de 

Música da Vila de Altea, onde foi campeã, o que reforça o prestígio e qualidade 

desta orquestra. 

O WMC é um festival de música direcionado para Orquestras de Sopro, Ensembles 

de Percussão, Brass Bands e Marching Bands que o torna no maior e mais famoso 

concurso mundial de bandas. Esta conquista da Orquestra de Sopros de Chaves,

alcançada na maior e mais famosa competição mundial que acontece desde 1951 na 

cidade Holandesa de Kerkrade e que conta com a participação de orquestras e 

artistas de grande qualidade de vários países do mundo, é motivo de regozijo para 

todos os portugueses.



A atuação proporcionou uma “viagem musical pela N2”, partindo do Km 738, em 

Faro, até Chaves, ao Km zero entrelaçando a música tocada com as paisagens, 

características de uma das mais belas estradas do mundo

Por estes motivos e em reconhecimento do desempenho da Orquestra de Sopros da 

Academia de Artes de Chaves, a Assembleia da República expressa nesta data um voto 

de congratulação e a sua profunda admiração pelo trabalho desenvolvido, em prol do 

Ensino e da Cultura.

A Assembleia da República congratula a Orquestra de Sopros de Chaves da Academia 

de Artes de Chaves pela vitória alcançada na 19ª Edição Do World Music Contest e 

manifesta a sua profunda admiração pelo trabalho desenvolvido em prol do Ensino e da 

Cultura.
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