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BANDA DE MÚSICA DE 
PONTE DE LIMA

10 OUTUBRO 2021 • 16H00
TEATRO DIOGO BERNARDES 

PONTE DE LIMA

PROGRAMA 

• Suite Portuguesa N.º 1 – Ruy Coelho

• Português Suave – Carlos Marques

• Preciosa (Polka para Flautim) – Baltazar Valente

• Trombone de Sonho – Santos Rosa

• Balada do Outono – transcrição para banda amiL rapsaG

• Inquietação/Desfolhada – arr: amiL rapsaG

• Porto Covo – Jorge Salgueiro

• Lusitana Paixão – arr: Luís Silva

• Solta-se o beijo – Carlos Amarelinho

• Coro da Primavera – arr: amiL rapsaG

• Amor a Portugal – arr: Luís Silva

Com a participação de Manuel Felgueiras e Joana Fiúza 



No livro “Apontamentos Históricos da 
Vila de Ponte de Lima – Banda de Pon-
te de Lima”, compilado por A. M. S. C., 
datado de Junho de 1977, pode ler-se: 
“Pelos documentos existentes no Ar-
quivo Municipal desta Vila, prevê-se 
que a primeira Banda fundada nesta 
Vila, date dos anos 1788 a 1790”.
A partir de 1850, a Banda de Música de 
Ponte de Lima, após algum tempo de 
atividade, passou a estar ligada aos 
Bombeiros até 1900.
No início de 1974, por iniciativa de al-
guns músicos e amigos, foi assumida 
a atual denominação da Associação 
(Grupo de Cultura Musical de Ponte de 
Lima) e elaborados os primeiros Esta-
tutos por escritura no Cartório Nota-
rial de Ponte de Lima outorgada a 12 
de Fevereiro de 1974. Estes Estatutos 
foram publicados no Diário da Repú-
blica III Série n.º 117, de 22 de Maio de 
1979 e foram revistos e atualizados em 
23 de Novembro de 1999. 
Em 2 de Outubro de 1987 foi-lhe atri-
buída a declaração de Utilidade Públi-
ca, de 17 de Outubro de 1987.
É associado de pleno direito da Fe-
deração Regional de Bandas Filar-
mónicas do Minho, sendo seu sócio 
fundador e filiado n.º 4, da Federação 
Portuguesa de Bandas Civis e também 
do INATEL.
Atualmente (desde 26 de Setembro 
de 2010, no Festival de Bandas de Vila 
Nova de Cerveira), a Banda de Músi-
ca de Ponte de Lima é dirigida pelo 
maestro limarense Gaspar André Fer-
nandes Pereira Lima, porém com farto 
curriculum.

O seu repertório é muito rico e diversi-
ficado, desde o clássico (Inferno, Poeta 
e Aldeão, 1812, Guilherme Tell, Marcha 
Eslava, etc.), ligeiro (Abba Mia, Queen, 
etc.), fantasias (Momentos Menores, 
Panorama Lusíada, Juízo Final, etc.), 
rapsódias (Cantigas do Povo, Rap-
sódia Minhota, Português Cantado), 
marchas de concerto (Olé Junqueira, 
Concha Flamenca, Pérola 59, etc.) até 
tudo o que é costume tocar nas ban-
das filarmónicas, incluindo procissões 
religiosas e marchas fúnebres.
Atualmente é constituída por cerca 
de sessenta e cinco elementos, jovens 
na sua maioria (de ambos os sexos, 
estratos sociais e graus académicos 
– engenheiros, professores, advoga-
dos, licenciados em música, estudante 
de medicina, de enfermagem…), ron-
dando a média etária de 23 anos, a 
grande maioria formada na Escola de 
Música da Banda que funciona todo o 
ano, aos sábados (manhã e tarde). A 
sua finalidade principal é a formação 
de músicos para integrar a Banda, e 
atualmente é frequentada por cerca 
de 35 alunos.
Organiza, em Agosto, uma “feirinha” 
para angariação de fundos, integran-
do um concerto pelos músicos jovens 
constituídos em “Banda Jovem”. Mui-
to apreciada.
Comemora anualmente, no primeiro 
domingo de Dezembro, o seu aniver-
sário com missa a grande instrumen-
tal e coro, e almoço com a participa-
ção dos corpos sociais, executantes, 
associados e familiares de executan-
tes (média de 200 pessoas). 

É seu diretor artístico o seu anterior 
maestro, Major José Custódio da Sil-
va Gonçalves (substituído na regência 
pelo atual), que foi homenageado no 
dia 21 de Outubro de 2012 em cerimó-
nia pública realizada no Teatro Diogo 
Bernardes, promovida pela Câmara 
Municipal de Ponte de Lima, pela Fe-
deração Regional de Bandas Filarmó-
nicas do Minho e pelo Grupo de Cultu-
ra Musical de Ponte de Lima.
Participou em vários certames e fes-
tivais tanto a nível nacional como in-
ternacional, destacando-se os seguin-
tes: Festival de Bandas do Alto Minho, 
Festival de Covões (Coimbra), Festival 
da Mimosa (Viana do Castelo – 1981), 
Aniversário da Banda de Espinho, 
Festival de Bandas de Ponte de Lima 
(1991), Festival de Bandas de Vila Nova 
de Cerveira (2010), Gala Dançante de 
Ponte de Lima (2009 e 2010), Festivais 
de Pontevedra, Potrinho, Roxa, Beade 
e Las Neves (Espanha), em anos dife-
rentes. No dia 25 de Maio de 2013 pro-
moveu o I Encontro de Bandas Limia-
nas, com a participação das quatro 
bandas do concelho (Ponte de Lima, 
São Martinho da Gandra, Moreira do 
Lima e Estorãos).
É presença assídua nos Concertos de 
Inverno promovidos pelo Município de 
Ponte de Lima, decorrendo nos meses 
de Janeiro a Maio no Teatro Diogo Ber-
nardes, com a participação das quatro 
bandas do concelho.
Anualmente, participa numa média 
de 25 festas e concertos, tendo realiza-
do concertos com outras conceituadas 
bandas.

O dia 11 de Setembro de 2021 foi um 
dia histórico para a Associação e to-
dos os limianos. Na presença do Presi-
dente da Câmara Municipal de Ponte 
de Lima, Eng.º Victor Mendes, e seus 
vereadores e a Presidente da Direção 
do Grupo de Cultura Musical de Ponte 
de Lima, Teresa Carvalheira, e restan-
tes Corpos Sociais, foi inaugurada a 
nova Sede da Associação.

MAESTRO GASPAR LIMA 

Gaspar André Fernandes Pereira Lima 
iniciou os seus estudos musicais na 
Banda de Música de Ponte de Lima. 
Estudou clarinete na Escola Profissio-
nal de Música de Viana do Castelo, 
na Escola Profissional de Música de 
Espinho e na Escola Superior de Artes 
Aplicadas do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco.
Foi músico residente na Orquestra do 
Norte (ON) de 2004 a 2009.
Desde 2007 lecciona a disciplina de 
instrumento clarinete na Academia 
de Música Fernandes Fão. Atualmente 
faz parte da direção pedagógica. 
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