
  Instituto de Ação Social  
das Forças Armadas 

A extinção da cooperativa militar provocou a 
passagem das suas instalações onde se realiza o 
evento, para o IASFA através do CAS de Lisboa. Por 
compreensão e amabilidade foi concedida ao NICCM 
realização das atividades neste local. 

Núcleo Impulsionador das Conferências da 
Cooperativa Militar (NICCM) 

O Núcleo Impulsionador das conferências da 
cooperativa militar (NICCM) constitui um centro de 
estudo, de investigação cientifica, cultural e de difusão 
do conhecimento.  

Desenvolveu, nos últimos anos, um projeto com o 
objetivo  superior: estudo das situações política, 
económica e social no 3º, quartel do século XX, 
perseguindo, em especial, o conhecimento da historia 
militar portuguesa daquele período, e terminando com 
o pronunciamento militar do 25 de Abril.   

Posteriormente NICCM deu inicio á abordagem dos 
principais problemáticas inseridos nos vários domínios 
da soc iedade por tuguesa. São exemplo as 
conferencias “ Portugal Século XXI - Estratégias Rumo 
ao Futuro” e “100 anos de Colisão - Forças armadas e 
os poderes politicos”. 

O núcleo inicia, com este encontro uma abordagem no 
âmbito da cultura musical. 

ENCONTRO 
MUSICAL 

PALÁCIO DO CONDE MAGALHÃES 

7 DE MAIO DE 2019

NÚCLEO IMPULSIONADOR DAS CONFERÊNCIAS DA COOPERATIVA MILITAR 



Grupo Coral de Queluz 

O Grupo Coral de Queluz é uma associação 
cultural que tem como principais objetivos praticar 
e divulgar a música coral.  

Promoveu o lançamento do livro intitulado “Grupo 
Coral de Queluz – 50 anos a oferecer Cultura”. Tem 
dinamizado diversas atividades culturais, como 
colóquios e exposições. Real izou vár ias 
deslocações ao estrangeiro no âmbito da sua 
atividade.  

Realizou o seu 100.º concerto no Palácio Nacional 
de Queluz (PNQ).  

Programa  

7 DE MAIO 
17h 00- Sessão de Abertura 

Actuação de Trio de Madeiras da Banda do Exército 

17h 30 - Intervalo  

17h 45- Conferência proferida pelo Professor 
Doutor Tenente Coronel Marquês de Sousa 
especialista em Música Militar. 
- “As Bandas de Música no distrito de Lisboa entre a 
regeneração e a república.” 

18h 20- Intervalo 

18h 30- Actuação do Grupo Coral de Queluz 

Encerramento 

* O CAS de Lisboa disponibiliza serviço de jantar na 
sala dos espelhos do Palácio Magalhães, a partir das 
19h 30, aos participantes do evento e aos beneficiários 
do IASFA em geral. 

      Trio de Madeiras da Banda Sinfónica do 
Exército 

Recorrendo ao testemunho de do Sr. General Chefe 
do Estado-Maior do Exército Carlos António Corbal 
Hernandez Jerónimo, publicado no editorial de 
Eurídice. Constata-se que a Banda Sinfónica do 
Exército é “sempre diferente… É esta a permanente 
diferença que confere á nossa Banda a sua 
adaptabilidade e a perspetiva inovadora que sempre 
lhe garantiu, e continua a garantir, uma posição 
cimeira e um reconhecimento inequívoco das Chefias 
do Exército e da sociedade civil, no geral.” 

Prof. Doutor Tenente Coronel Marquês de Sousa  

A comunicação do Prof. Doutor Tenente Coronel 
Marquês de Sousa, aborda a música militar, desde o 
seu carácter funcional (operacional) com a sua antiga 
função em combate para transmitir sinais (ordens) até 
ao seu carácter artístico, que se afirmou desde o sec 
XVIII com os agrupamentos musicais que deram 
origem às bandas de música, com o repertório 
adequado à função de entretimento e no cerimonial 
militar.
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