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Concerto da Banda de Música com Senhora Lu Yanan 

 

 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores 

A todos cumprimento e agradeço a presença neste momento de particular 

significado, não apenas para os músicos da Banda de Freixo de Espada à Cinta, 

mas também para a comunhão e afinidades entre as comunidades de Freixo de 

Espada à Cinta e da República Popular da China. 

Foi sempre meu propósito, enquanto Presidente do Município, encetar caminhos 

para promover Freixo de Espada à Cinta num quadro de dimensão que, sem falsas 

pretensões, julgo que lhe pertence. 

Uma promoção ancorada a valores culturais, estribada em referências sociais, e 

potenciadora das valias económicas do território. 

É esse o caminho frutuoso que percorremos, cujo sucesso estamos hoje a viver e a 

compartilhar num testemunho de harmoniosa aculturação, ou não fosse Freixo de 

Espada à Cinta um território que fermenta na sua identidade laços afectuosos com 

o Oriente, particularmente com o que se associa à Soberania da República Popular 

da China. 
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Ao cumprirmos com esta missão, estamos igualmente a honrar uma História de 

cultura e de afinidades, e porque não dizê-lo, de cumplicidades pedagógicas cujo 

beneficiário é o conhecimento do Povo e para o Povo. 

Foi assim aquando da evocação solene a Jorge Álvares a propósito da celebração 

dos 500 anos da sua chegada aos Mares da China. 

É assim nestes momentos, porventura menos solenes, mas igualmente relevantes 

na construção de uma missão de cidadania e de boas práticas onde a cultura, o 

conhecimento e o saber, assumem-se como baluartes de uma sociedade que é 

apenas periférica na geografia. 

A prová-lo está o momento de hoje, iniciado com a exposição “Bronzes e 

Instrumentos Tradicionais Chineses”, e reforçado, agora, com a Banda de Música 

a ser orientada por alguém que lhe é externo e que, creio, nunca o fez com outras 

congéneres. 

Neste contexto julgo não ser exagero se, em nome de todos, manifestar o regozijo 

pelo momento, e partilhar o orgulho em saber que, se a Senhora Lu Yanan escolheu 

esta Banda de Música, é porque sentiu garantias de exigência e profissionalismo. 

Nós, já o sabíamos, mas nunca é demais reforça-lo, estou certa, como estarão 

todos, que será um momento inesquecível e duradouro nas lembranças futuras. 

Por último, permitam-me umas singelas palavras de agradecimento ao Senhor 

Conselheiro pelo empenho pessoal e institucional, evidenciados neste 

relacionamento com o Município de Freixo de Espada à Cinta. 

Nesta circunstância, permita-me Senhor Conselheiro que o convide a subir a este 

palco, para, em nome do Povo e do Município de Freixo de Espada à Cinta, 

agradecer, num testemunho de apreço, a sua renovada presença em Freixo de 

Espada à Cinta-Terras de Seda.  

Obrigada. 


