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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 

 À Sociedade Estímulo – pelos seus 125 Anos 

 

A Sociedade Estímulo foi fundada em 1895, nasce da continuidade de uma outra 

instituição criada a 30 de novembro de 1889, intitulada Clube da Calheta. 

A Direção fundadora foi constituída pelos Senhores Manuel Augusto da Cunha, José 

Faustino Sousa, António Faustino Borba, Domingos d’Oliveira e Augusto Ferreira 

Azevedo da Cunha, tendo como primeiro regente o Sr. António Faustino de Borba. 

Coexistiram na Vila da Calheta duas sociedades filarmónicas: a Sociedade Estímulo e 

o Grémio Calhetense onde hoje tem sede a Academia Musical da Ilha de São Jorge. 

Em 1980 a Filarmónica da Sociedade Estímulo interrompe a sua atividade por diversas 

razões, a qual só voltou a ser reativada catorze anos depois. 

Neste hiato de tempo, é fundada em 1983 a Filarmónica Maestro Francisco de Lacerda 

da Associação de Bombeiros Voluntários da Calheta, que se extingue em 1991. 

Em 1994 é reativada a Filarmónica da Sociedade Estímulo, a sua reaparição publica é 

na Festa de Santa Catarina, feriado Municipal e dia do aniversário desta secular 

instituição, no ano seguinte comemorou-se o centenário da instituição. Neste dia, são 

inauguradas as obras de reconstrução da sua sede, com especial destaque para a sua 

singular sala de espetáculos, com uma excelente acústica e onde figura no seu palco 

um piano de cauda. Era presidente na altura José Gabriel Gonçalves e Regente da 

Filarmónica Manuel Firmínio Azevedo, pai do atual regente Sr. Carlos Azevedo, sendo 

atualmente presidente da Direção o Sr. Jorge Inácio da Silveira. 

Durante a sua já longa história a filarmónica da Sociedade Estímulo muito prestigiou a 

ilha de São Jorge e a sua cultura. 

Conta também com várias deslocações pelos Açores, nas quais abrilhantou importantes 

festejos nas ilhas do Pico, Faial, Graciosa, Terceira e Santa Maria. Realizou ainda duas 

digressões ao continente português, nomeadamente a Loures, em 2001 e, dez anos 

mais tarde, ao distrito de Leiria, para participar nas festas de Vermoil, no concelho de 

Pombal. 
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Ainda em 2001 realizou e editou a sua primeira gravação discográfica (em formato CD) 

tendo, posteriormente, participado numa outra edição discográfica, promovida e editada 

pelo Município da Calheta, que contou com a participação individual das sete 

filarmónicas do concelho. 

A Sociedade Estímulo tem desenvolvido, ao logo da sua existência, uma atividade 

bastante relevante ao nível sociocultural, promovendo ou acolhendo eventos 

tradicionais ou de expressão cultural diferenciados, o que se tem revelado da maior 

importância para o desenvolvimento sociocultural da população da Vila da Calheta. 

Terão sido, portanto, estas razões que justificaram o seu estatuto de instituição de 

Utilidade Pública, declarado a 19 de maio de 2011, e publicado no jornal Oficial nº 103, 

de 27 de maio do mesmo ano. 

A Sociedade Estímulo tem-se pautado ao longo dos tempos, e de modo mais acentuado 

nos últimos anos, por uma abordagem bastante direcionada para a juventude, no 

sentido de promover uma ocupação saudável e responsável dos tempos livres dos 

jovens, conjuntamente com a promoção da intergeracionalidade, essencial a estes 

movimentos culturais. 

A sensibilização e a formação musical, através da sua escola de música e de outros 

eventos complementares, têm vindo a ser um desígnio permanente desta instituição, o 

que tem permitido o rejuvenescimento permanente da sua filarmónica, que é composta 

atualmente por cerca de trinta elementos. 

No passado dia 25 de novembro, apesar dos condicionalismos deste período, 

provocados pela pandemia que impossibilitaram os habituais festejos do Feriado 

Municipal, a Sociedade Estímulo não deixou de assinalar o momento, tendo para isso, 

com grandes restrições, comemorado o seu aniversário após a tradicional Alvorada 

pelas ruas da Vila e presenteou-nos com uma saudação a Santa Catarina, Padroeira da 

Vila e do Concelho. 

Assim, ao abrigo das disposições regimentais e estatutárias, o Grupo Parlamentar do 

Partido Socialista propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores, aprove um voto de congratulação à Sociedade Estímulo pela comemoração dos 

seus 125 anos, desejando-lhe o maior sucesso e que a Vila da Calheta continue a poder 
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contar com a sua honrosa e imprescindível atividade sociocultural e recreativa, 

valorizando assim a nossa comunidade. 

Deve ser dado conhecimento do mesmo à instituição através dos seus órgãos sociais, 

à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e à Junta de Freguesia da Calheta.  

 

Horta, 23 de fevereiro de 2021. 

 

Os deputados, 

 

 

 

 

 


