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MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO GANHA MENÇÃO HONROSA APOM 2014 EM TRABALHO JORNALÍSTICO/MEDIA E PRÉMIO APOM 2013 EM SERVIÇO EDUCATIVO

NEWSLETTER

Angra do HeroísmoMuseu

O MUSEU DE ANGRA DO HEROÍSMO dá continuidade no próxi-
mo sábado, 24 de janeiro, pelas 15h00, ao programa de dina-
mização das exposições e-maestro e A ver a banda passar… 
com uma comunicação de Marco Torre sobre a relevância das 
Bandas Militares na envolvência da sociedade açoriana.

Na mesma, serão abordadas as influências que as bandas 
militares açorianas tiveram na génese e continuidade das filar-
mónicas açorianas, no que constitui uma ligação única, íntima e 
secular entre a instituição militar e a sociedade civil, na Região 
Autónoma dos Açores.

No caso concreto da ilha Terceira, em consequência do tér-
mino da Banda Militar do Batalhão de Infantaria Independen-
te Nº 23, em 1938, ocorre uma quebra na atividades das filar-
mónicas das ilhas que, por perderem grande parte dos seus 
maestros, membros daquela banda, têm de operar um proces-
so de reorganização. Atualmente, em S. Miguel, mais de meta-
de das bandas filarmónicas são dirigidas por músicos militares, 
ou que já fizeram parte da banda militar, o que tende a influen-
ciar o trabalho qualitativo destes agrupamentos, dado que a for-
mação musical em conjunto com a disciplina modelar da institui-
ção castrense é bem patente e diferenciadora. 

A presente comunicação dá corpo à intenção do Museu de 
Angra do Heroísmo de, através da instalação interativa e-maes-
tro e da exposição A ver a banda passar…, patentes até 8 de 
fevereiro, na Sala do Capítulo, homenagear os homens e mulhe-
res de todas as idades que integram as muitas filarmónicas da 
Região, servindo a sua comunidade através da música.

Marco Paulo Carriço da Torre nasceu a 19 de 
Novembro de 1977, em Cascais. Iniciou os seus 
estudos musicais com 6 anos na Sociedade Fa-
miliar e Recreativa da Malveira da Serra. Em 
1992, ingressa na Escola de Música do Conser-
vatório Nacional, tendo completado os seus es-
tudos musicais no Instituto Superior de Estudos 
Interculturais e Transdisciplinares do Instituto 
Piaget. Em 1997, ingressa na Banda do Exército, 
tendo passado a constar dos Quadros Perma-
nentes do Exército Português, em outubro de 
2003. É licenciado em Património Cultural, de-
sempenhando funções de técnico superior de 
museologia, no Museu Militar dos Açores. Pa-
ralelamente, leciona Tuba no Conservatório Re-
gional de Ponta Delgada. 
Integrou já diversas orquestras regionais e na-
cionais como executante e regente, tendo tam-
bém participado como solista em diversos reci-
tais. Atualmente, dirige a Banda Nossa Senhora 
da Luz e a Orquestra Ligeira de Ponta Delgada. 
É presidente da Comissão Instaladora da Banda 
Sinfónica de S. Miguel e da Federação de Ban-
das Filarmónicas dos Açores. Realiza e apre-
senta o programa Filarmonia, transmitido pela 
Antena 1 – Açores. É Diretor Artístico e apre-
sentador do Concurso de Bandas Filarmonia e 
criou e apresentou uma série de 6 programas, 
Filarmonias, para a RTP Açores.
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