ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE

VOTO DE PESAR

Joaquim David nasceu em Benavente a 25 de maio de 1928, tendo sido registado no
dia seguinte. Faleceu, aos 90 anos, no dia 25 de setembro de 2018.
Cumpre-nos, enquanto eleitos da Assembleia Municipal de Benavente, prestar à
família o nosso pesar e inteira solidariedade neste momento difícil e relevar as suas
qualidades de carácter, enquanto Homem que serviu o interesse público.
Joaquim David, em Benavente, começou por trabalhar na construção civil tendo, entre
outras obras, trabalhado na construção da Igreja Matriz.
Fundou o Rancho Ceifeiras e Eirantes de Benavente, para o qual fez pautas, letras e
criou as danças. O rancho terá sido extinto quando emigrou para Inglaterra, por volta
de 1967.
Esteve emigrado na zona de Londres durante 16 anos, de 1967 a 1983, onde trabalhou
em escolas e num hospital. Nessa altura, juntou-se à Comunidade Portuguesa de
Londres, tendo participado em vários espetáculos musicais. Juntou-se também à
Orquestra da Comunidade Ucraniana de Londres, tendo tocado por todo o país.
Depois do regresso a Benavente, já reformado, participou na fundação do Rancho
Típico Saia Rodada, onde escreveu e tocou músicas durante vários anos.
Em simultâneo, regressou à Sociedade Filarmónica Benaventense, onde tinha recebido
formação orientada pelo mestre Mendes Soldado, durante a sua juventude. Começou,
então, a dar lições de música e a dar formação, em todos os instrumentos musicais.
Ingressou também na Banda da Sociedade Filarmónica, onde começou por tocar
requinta, depois clarinete e, já no final da sua participação na banda, tocou
contrabaixo.
Por volta de 1993 terá começado a trabalhar na Creche e Jardim Infantil de Benavente,
onde esteve cerca de 20 anos, a dar aulas de música às crianças e a criar marchas para
os eventos em que participavam, na Creche e pelas ruas de Benavente.
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Terá ainda participado no Rancho da Arepa, do Porto Alto, associação à qual ofereceu
várias músicas, entre as quais uma muito especial que criou antes de emigrar para
Inglaterra, à qual deu o nome de “Espera por mim Ribatejo”.
Finalmente, na sua casa também deu lições de acordeão a muitos jovens.
A sua morte constituiu uma perda muito significativa para a nossa comunidade, que
tinha por si, grande estima e consideração.
Fica o agradecimento pelo seu importante contributo, pela sua postura, pela sua
dedicação ao Município e às suas gentes. Ficam também, os seus registos, a saudade e
as boas memórias.
Neste momento de dor para os seus familiares e amigos, manifestamos o nosso
profundo pesar, significando-lhes o nosso grande apreço pelo Joaquim David.

Benavente, 28 de setembro de 2018

A Assembleia Municipal de Benavente

Este Voto de Pesar foi apresentado pela Mesa da Assembleia
Municipal de Benavente, em sessão ordinária realizada no dia
28 de setembro de 2018, tendo sido aprovado por unanimidade.

