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Hoje contamos a história
daquela que é a única
banda filarmónica criada
por portugueses no estado
da Flórida.

Reginaldo Silva é músico
desde a sua adolescência,
iniciando a sua aprendiza-
gem de trompete com a
Sociedade Filarmónica Lira
Corvense, na ilha do Corvo,
a mais pequena dos Açores
em tamanho e população,
quando o seu pai cumpria
funções de guarda fiscal.

Continuou depois na
ilha do Pico, tocando na
Filarmónica da Prainha do
Norte, e permaneceu na
ilha Terceira, sua terra
natal, por treze anos, per-
tencendo à banda  Socie-
dade Filarmónica Recreio
dos Artistas. Quando imi-
grou para o estado norte-
americano de Massachus-
setts, continuou a tocar
trompete na Banda Recre-
ativa Portuguesa de Pea-
body, na Filarmónica Santo
António em Cambridge e,
por doze anos, na Socie-
dade Filarmónica de São
João, em Stoughton. 

Em 2002, resolveu
mudar-se com a família para
Port Richey, na Flórida.
Passados dez anos, tomou
a iniciativa de formar uma

A Páscoa está à porta,
pelo que a direcção da
PASA (Portuguese-Ame-
rican Suncoast Association)
- sediada na cidade de St.
Petersburg, Flórida, infor-
ma que o almoço alusivo a
esta data religiosa será às
2:00 da tarde do dia 1 de
Abril - a um domingo.

A refeição será confec-
cionada pela equipa de
Filomena Ribeiro e ajudan-
tes, na cozinha da PASA.

Almoço de Páscoa na PASA
DIA 1 DE ABRIL, A UM DOMINGO

A ementa inclui pernil
de porco, peixe, cabrito e
pão caseiro.

Preços: $15 para adultos
e $8 para menores dos 11
aos 15 anos de idade.
Aceitam-se ofertas para a
sobremesa.

Para mais informações e
marcação de reservas, é
favor contactar Rosie Re-
belo pelo telefone (727)
458-2768 ou Jason José,
(407) 690-9992.

TENDO COMO MAESTRO O AÇORIANO REGINALDO SILVA

A Banda Filarmónica Luso-Americana é a
1ª formação do género no estado da Flórida

� A Banda Filarmónica Luso-Americana numa das suas actuações durante um evento ligado ao DES

� A grande dificuldade da bnda é encontrar músicos portugueses - o que não a impede de existir

� O emblema da Banda Filarmónica Luso-Americana, de Port Richey, FL

� A Banda Filarmónica Luso-Americana de Port Richey tem como maestro o açoriano Reginaldo Silva

banda filarmónica para
abrilhantar as festividades
do Divino Espírito Santo da
sua comunidade, no ano em
que Marta Chappel foi
‘mordoma’. Auxiliado pelo
então presidente do clube
de Port Richey, António
Fernandes, começaram a
jornada difícil de procurar
músicos. Alcançado esse
objectivo, o Reggie assumiu
as funções de maestro e
António as de presidente.
Poderá dizer-se que o
António, original de
Celorico da Beira, Beira
Alta, é um músico de longa
carreira, pois tem sido
grande admirador de ban-

das desde pequeno na sua
terra natal.

Com persistência e espí-
rito inovador, em 2016 o
Reggie conseguiu realizar o
sonho de estabelecer uma
banda, após alguns anos de
inactividade. Continuam a
enfrentar vários desafios,
tais como a falta de elemen-
tos portugueses, sendo a
maioria americanos, os
quais apresentam menor
disponibilidade, apesar de
recompensa monetária sim-
bólica. Os elementos por-
tugueses são apenas três:
António Leandres, Manuel
Goulart e José Rego. 

José Rego, original de

São Miguel, estudou músi-
ca em jovem e toca ‘sax
tenor’. Manuel Goulart, por
seu lado, original do Faial,
também dedicado à música
desde novinho, toca o sax
alto. Tony Leandres, de
Santa Maria, onde iniciou
em adolescente a sua
aprendizagem na Banda de
Santo Espírito, tem extensi-
vo currículo com mais de
50 anos em bandas e toca
trombone. A Rhonda
Azevedo, portuguesa por
adopção matrimonial e ade-
são ferverosa à cultura e
tradições portuguesas, pos-
sui talento musical variado,
e toca barítono na banda. 

Denominada Banda Fi-
larmónica Luso-America-
na, esta tem actuado em
festas de teor religioso
sobretudo nas comunidades
da costa Oeste da Florida,
particularmente em St.
Petersburg e Port Richey,
onde irão de novo actuar
este ano nos cortejos e em
concertos nas Festas do
Divino Espírito, a 29 de

Abril e 6 de Maio, respecti-
vamente.

Preparando-se para os
ensaios que recomeçam já
no próximo domingo, 18 de
Março, o Reggie completou
a selecção e arranjos musi-
cais. A banda filarmónica

também está disponível
para  actuações em festas
noutras comunidades por-
tuguesas do ‘Sunshine
State’. Para tal, basta con-
tactar Reggie Silva pelo
número telefone (727) 741-
6284.


