SAUDAÇÃO
Aos 18 anos, João Barradas, sagrou-se pela 2ª vez Campeão do Mundo, ao vencer o
60º Troféu Mundial de Acordeão, que se realizou de 21 a 25 de Setembro de 2010, na
cidade de Vigo, em Espanha.
Natural do Porto Alto, Samora Correia, o jovem acordeonista classificou-se em 1º
lugar, na categoria júnior clássico, conquistando o título de campeão do mundo, depois
de em 2007 ter vencido, na Rússia, o mesmo título, mas na categoria “Júnior Varietté”.
Participaram na competição dezenas de concorrentes oriundos de vários países, como
a Rússia, Sérvia, Moldávia e China, potências mundiais nesta área e também: Suíça,
Dinamarca, França, Itália e Espanha, entre outros.
João Barradas é o único acordeonista que conseguiu conquistar o título mundial nas
duas categorias de Júnior, Clássico e Varietté.
No seu currículo, conta ainda com 10 títulos consecutivos de campeão nacional, nas
várias categorias e, 4 de campeão ibérico, para além de vários outros prémios
nacionais e internacionais de prestígio.
Terminou o Conservatório Nacional de Acordeão com a nota máxima: 20 valores. E
concluiu já também, o curso de Jazz, na Escola JBJazz, em Lisboa.
A Assembleia Municipal de Benavente, reunida nos Paços do Município, em 29 de
Setembro de 2010, felicita assim, João Barradas, por este feito notável e
extraordinariamente importante, para a cultura do nosso país e pelo exemplo que
constitui para a sociedade, aos 18 anos de idade, bem como aos seus pais, Fernanda
e Joaquim Barradas, pilares deste seu brilhante percurso e, aos seus professores
Aníbal Freire, também bicampeão do mundo de acordeão, da Escola de Música
Serenata, em Alcobaça, e o prestigiado Frédéric Deschamps, Presidente da
Confederação Mundial de Acordeão, de França, onde estuda actualmente.
Esta saudação, depois de aprovada, deve ser enviada ao João Barradas, aos órgãos
de comunicação social e afixada nos lugares de estilo do Município.
Benavente, 29 de Setembro de 2010.
A ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BENAVENTE
A presente Saudação foi apresentada pelos autarcas da CDU,
tendo sido aprovada por unanimidade, em sessão ordinária
realizada no dia 29 de Setembro de 2010. -------------------------Benavente, 8 de Outubro de 2010. -----------------------------------O Presidente da Assembleia Municipal -------------------------------Carlos Alberto Salvador Pernes-

