
                HISTORIAL DA SOCIEDADE MUSICAL VOUZELENSE 

Fundada a 07 de Abril de 1872 a Phylarmónica de Vouzela, como então se designava, 

atravessou períodos de maior ou menor actividade, reflexo das diferentes conjunturas 

históricas por que passou, nomeadamente, a implantação da República (1910) e a Iª Grande 

Guerra (1914-1918).  

Contam os mais idosos que não haviam fardas, mas todos tinham instrumentos e uma 

enorme vontade de vencer os obstáculos com que se deparavam.  

Em 1926 terá entrado num período de quase inatividade para renascer a 8 de Fevereiro de 

1931 com novo fulgor e sob a designação de Sociedade Musical Vouzelense. 

Daí em diante muitos têm sido os êxitos alcançados.  

Destacam-se o 1º lugar no Concurso de Bandas Civis das Festas do Senhor de Matosinhos 

(1954), o 2º lugar no IIº Grande Concurso de Bandas Civis (1970) e finalista do mesmo em 

1971, várias menções honrosas, centenas de atuações de norte a sul do País, participação em 

dezenas de encontros de Bandas, gravação para o programa “Jardim das Estrelas” da R.T.P. 

Internacional, deslocações a Espanha (Salamanca), onde participou na Feira da Agricultura. 

Participação, a convite da Câmara Municipal de Viseu, na receção a S. Excelência o 

Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, aquando das comemorações do 10 de Junho 

realizadas naquela cidade. Em 2005, deslocação ao Recife – Brasil, a convite do Consulado 

Português, onde realizou vários concertos. Em 2007 participou nas Comemorações dos 50 

anos da Assinatura do Tratado de Roma – projeto “O Que Nos Toca”, em colaboração com o 

Gabinete da U.E. em Portugal. No mesmo ano foi ainda a Banda escolhida para representar 

o concelho de Vouzela no projeto “A Ver a Banda Passar”, organizado pelo Teatro Viriato de 

Viseu.  

Em 2008 foram reconhecidos os relevantes serviços que a Coletividade vem prestando à 

Comunidade ao promover a difusão da cultura, nomeadamente da cultura musical, através 

da sua Escola de Música e da Banda Filarmónica e, a 18 de Fevereiro de 2008, Sua 

Excelência o Primeiro - Ministro declarou a Sociedade Musical Vouzelense Pessoa Coletiva 

de Utilidade Pública.  

O dia 5 de Julho de 2014 ficará também gravado para sempre como um dos mais 

importantes na história desta centenária coletividade, data em que foi inaugurada a sua 

nova sede.  

A 30 de Novembro de 2014 participa, em Lisboa, no IIIº Encontro Nacional de Bandas 

Filarmónicas.  

A 6 de Janeiro de 2018, o Exmo. Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa 

recebeu, no Palácio de Belém, a Sociedade Musical Vouzelense e alunos da escola de música 

da mesma Sociedade que lhe cantaram “as Janeiras”, em cerimónia que decorreu na Sala 

das Bicas. 

Conta com 2 CD´s editados e possui 42 executantes.  

O seu Maestro é Diogo Tavares. 

CONTRATAÇÃO: 91.470 60 47 
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