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Delegação alemã de Wiesloch
agradada com estada em Amarante

Banda Musical de Amarante
em semana cheia de actividades

Com a pretensão de estabele-
cer uma maior proximidade entre 
as duas cidades geminadas, 
Amarante e Wiesloch, esteve, 
durante seis dias, uma delegação 
daquela cidade alemã em Ama-
rante, constituída pelo represen-
tante da Câmara de Wiesloch, 
Rothenhoper, por dirigentes das 
associações de futebol e 25 jo-
vens jogadores.

A deslocação da comitiva ale-
mã aconteceu após a visita, em 
Maio do ano transacto, de uma 
delegação de Amarante, consti-
tuída por uma equipa de juniores 
(iniciados C) do Amarante Fute-
bol Clube.

O programa da estada alemã 

incluiu, além do Torneio Interna-
cional de Futebol, uma visita a 
alguns pontos de interesse na 
cidade, designadamente Museu 
Amadeo de Souza-Cardoso, Bi-
blioteca Albano Sardoeira, Mos-
teiro de S. Gonçalo e equipamen-
tos desportivos e a deslocação 
às cidades da Régua e do Porto, 
salientando-se aqui uma visita ao 
Estádio do Dragão.

Destinando-se a jovens nasci-
dos em 1993 ou 1994, o Torneio 
aconteceu nos dias 21 e 23 de 
Agosto, nos Estádios Municipais 
de Amarante e Vila Meã, e en-
volveu as equipas do Amarante 
Futebol Clube, Vila Meã e Aca-
démico de Amarante.

Quase a terminar a estadia 
em Amarante, a Vice-Presidente 
da Câmara Municipal de Ama-
rante, Octávia Clemente, numa 
sessão simbólica, manifestou a 
satisfação sentida pela vinda da 
delegação e o desejo de continui-
dade e estreitamento profícuo de 
relações entre ambas as cidades 
geminadas. A resposta alemã 
não podia ter sido mais positiva, 
agradecendo a receptividade 
e colaboração do Município e 
reforçando a intenção do estabe-
lecimento de intercâmbios.

Na noite de 23 de Agosto, a de-
legação despediu-se em grande 
da cidade, participando no evento 
“Diabos à Solta em Amarante”.

ACTUALIDADE

O “Estágio de Verão e Curso 
de Aperfeiçoamento de Sopros 
e Percussão” promovido pela 
Banda Musical de Amarante, com 
o apoio das Câmara e Paróquia 
locais, decorreu de 18 a 22 de 
Agosto na cidade de Amarante. 

Com direcção artística de Ma-
nuel Fernando Marinho, orien-
tação do maestro assistente 
Armando Teixeira e ainda com 
10 professores convidados, 
cumpriu-se um exaustivo, inten-
so mas frutuoso programa de 
actividades, desde um estágio 
até cursos de aperfeiçoamento 
de instrumentos como flauta, 
clarinete, saxofone, trompa, trom-
pete, trombone, eufónio, tuba e 
percussão.

Para culminar as actividades, 
nas três últimas noites, houve 
vários concertos: o primeiro 
executado pelos professores 
convidados na “Cozinha dos 

Frades” (Câmara Municipal), o 
segundo, pelos alunos, no anti-
go Cine-Teatro e o terceiro, um 
grande concerto final promovido 
nos Claustros, com apresenta-
ção de Delfim Carvalho e que 
contou com uma impressionante 
assistência, ultrapassando a 
capacidade de lugares sentados 
do recinto.

Na ocasião, Dinis de Mesquita, 
Presidente da Direcção da Banda 
usou da palavra para agradecer 
aos executantes, professores, 
entidades envolvidas e a todos 
os que assistiram aos eventos, os 
quais constituem, segundo ele, 
não só uma inovação na história 
da Banda e da cidade, como uma 
prova de que esta associação de 
utilidade pública tem um futuro 
risonho pela frente. No fim, foram 
distribuídos certificados de parti-
cipação a professores e alunos.

ESCULTURAS
DE AUTORES CONSAGRADOS
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3 EM BRONZE - 2 EM PEDRA - 1 EM TERRACOTA - 1 EM MÁRMORE
ASSINADAS: TEIXEIRA LOPES; SOARES DOS REIS;

ROSA RAMALHO; HENRIQUE MOREIRA E JOÃO CUTILEIRO

“A Terra dos Homens” – Asso-
ciação para Crianças abandona-
das, maltratadas e em risco tem 
uma Casa para crianças até aos 
12 anos e a direcção desta ins-
tituição resolveu tentar construir 
desde há dois anos uma outra 
habitação para albergar crianças 
entre os 12 e os 21/22 anos. O 
objectivo é o de “salvar” 12 crian-
ças que estejam sempre pelo 
menos 2/3 anos na instituição. 
Estes 12 continuariam assim a 
ter a mesma “família” e a fazerem 
o seu percurso académico e/ou 
profissional.

Com este intuito, a Direcção 
da Associação tem recebido da 
comunidade amarantina vários 
donativos, alguns deles que 

agora quer tornar público pela 
sua importância. São eles os da 
Partâmega, Eng.ª Eulália Mota, 
Família Mota, D. Olinda Bessa 
Torres de Carvalho e David 
Catão.

Muitas outras pessoas e ins-
tituições têm oferecido os seus 
serviços, tais como dentista, 
cabeleireira, barbearia, associa-
ções com autocarros, farmácia, 
roupas, sapatos, produtos ali-
mentares, frutos, etc.

“A Terra dos Homens” aprovei-
ta para solicitar aos seus doado-
res e a outros que se quiserem 
associar a esta obra que lhe 
façam chegar os seus donativos 
se possível, e neste momento, 
em dinheiro.

“A Terra dos Homens”
agradece donativos




