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O Externato de Vila Meã foi palco da apresentação de três livros que 
foram escritos por Natália Cunha, Cristina Maia e pelos alunos do Exter-
nato, este último denominado “Três Quartos de Poesia”. O nosso jornal 
esteve no Externato e pôde constatar o ambiente cultural bem vincado 
da instituição. O Director Pedagógico, António Barbeitos, sublinha que 
o Externato de Vila Meã “investe claramente numa escola de partilha, 
partilha de objectivos, partilha de interesses, partilha de realização” e 
é nesse sentido que os alunos “se devem assumir não apenas como 
actores mas sobretudo como autores”. Leia mais nas Páginas 6 e 7
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Exclui: Despesa de reserva (€29 por processo e não por pessoa) + suplementos;
lugares limitados; taxas sujeitas a alteração; sujeito às nossas condições gerais. CONSULTE-NOS.
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A Banda Musical de Amarante 
festejou o seu 154º. Aniversário 
na passada segunda-feira, 1 de 
Dezembro. As comemorações 
começaram bem cedo e nem o 
frio afastou os seus membros de 
promoverem o tradicional arrua-
do de saudação pela cidade e a 
romagem ao cemitério onde foi 
prestada homenagem aos ami-

gos e sócios da Banda falecidos 
este ano.

Às 11 horas, decorreu no Mos-
teiro de São Gonçalo uma Missa 
em Acção de Graças pelas al-
mas dos fundadores, directores, 
regentes, executantes, sócios e 
amigos; missa essa celebrada 
pelo novo pároco, Padre José 
Manuel Ferreira, e pelo ante-

rior Presidente da Assembleia 
Geral da colectividade, Padre 
Pacheco.

Da parte da tarde, realizou-se 
na sede um concerto dirigido 
pelos maestros Manuel Fernando 
Marinho e Armando Teixeira. As 
instalações foram pequenas para 
todos os que quiseram assistir 
ao novo reportório e ao regresso 

da Banda a sua casa após um 
ano de interregno. O ponto alto 
do concerto aconteceu aquan-
do da execução do trecho “The 
Typewritter”, de Leroy Anderson, 
onde a Banda se fez acompa-
nhar pelo som e musicalidade 
de… uma tradicional máquina 
de escrever.

As comemorações terminaram 

com um jantar de confraterniza-
ção entre músicos, familiares, 
associados e amigos, no Edifício 
Top do Restaurante “A Grelha”, 
que contou ainda com as presen-
ças dos Presidente da Câmara 
Municipal de Amarante e Junta de 
Freguesia de São Gonçalo.
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ACTUALIDADE

Banda Musical de Amarante
regressou a casa em grande

Por ocasião do 154º aniversário

As obras do arranjo urbanístico 
do Largo Conselheiro António 
Cândido e rua António Carneiro, 
espaço urbano conhecido como 
Zona do Arquinho, onde se in-
serem alguns dos mais míticos 
espaços públicos de Amarante, 
com uma forte ligação ao rio 
Tâmega e para onde convergem 
grandes fluxos de amarantinos 
e visitantes, decorrem desde 
o início da última semana de 
Novembro.

A placa central do Largo Con-
selheiro António Cândido está já 
quase completamente demolida, 
sendo, agora, aquele espaço 
reconfigurado numa perspecti-
va de utilização que privilegia o 
trânsito de peões e que conterá 
um pequeno edifício multifun-
cional. 

O projecto de intervenção pre-
vê a substituição dos pavimentos 
de todos os espaços intervencio-
nados, a remodelação total das 
redes de água, saneamento, 
águas pluviais, distribuição de 
energia eléctrica, iluminação 
pública e telefónica, a instalação 
da rede de gás, a construção 

de novo canal para a ribeira de 
Padronelo e desactivação do 
actual existente sob o edifício 
Navarras (que será adaptado 
a canal técnico de apoio a este 
prédio), a montagem de equipa-
mentos para recolha de resíduos 
sólidos urbanos e de mobiliário 
urbano e a criação de áreas 
ajardinadas e arborizadas. Na 
nova placa central do Largo Con-
selheiro António Cândido será 
construído um pequeno edifício 
multifuncional. 

O novo canal vai ter percurso, 
na continuação do construído 
a montante há 5 anos atrás, 
pela Rua António Carneiro, 
faixa norte/nascente do Largo 
Conselheiro António Cândido 
e Rua Padre Joaquim Teixeira 
da Silva, desembocando no rio 
Tâmega na Avenida Beira Rio. 
Trata-se de um aqueduto sub-
terrâneo em betão armado com 
secção rectangular de 2,50x2,75 
m2 e extensão de cerca de 260 
metros.

As faixas de rodagem a manter 
na Rua António Carneiro, no anel 
do Largo Conselheiro António 

Cândido e no troço inicial da Ave-
nida Alexandre Herculano terão 
pavimento em tapete duplo de 
betuminoso. Os aparcamentos, 
as zonas reservadas a peões 
ou de trânsito condicionado e 
as áreas de lazer daqueles es-
paços, bem como os restantes 
arruamentos, terão pavimentos 
em calçadas de cubos e de mi-
cro-cubos e lajeados em placas 
de granito. 

O edifício multifuncional e os 
receptáculos dos contentores 
subterrâneos dos resíduos só-
lidos urbanos terão estrutura 
em betão armado e os bancos, 
papeleiras e marcos retrácteis 
serão em aço. As redes de 
abastecimentos e de drenagens 
contemplam novos ramais do-
miciliários, a iluminação pública 
contará com 55 novos focos de 
luz e para além da manutenção 
de algumas espécies serão plan-
tadas mais 70 árvores.

A requalificação do Arquinho 
representa um investimento 
Municipal superior a um milhão 
de euros.

Obras na zona do Arquinho
decorrem desde Novembro

O Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Amarante, Armindo 
Abreu, saudou, a 19 de Novem-
bro, os 62 seniores do Município 
inscritos na Universidade Sénior 
de Amarante e exortou-os a um 
envolvimento activo nas iniciativas 
promovidas por aquela escola, 
que, disse, “tanto podem passar 
por aulas mais ou menos formais 
como por visitas e viagens de 
carácter cultural”.

O Presidente da Edilidade mos-
trou agrado, ainda, pelo elevado 
número de inscrições na Uni-
versidade Sénior de Amarante 
(USA), “nascida” na sequência do 
programa “Amarante Vida Longa”, 
bem como pelas parcerias estabe-
lecidas pela instituição com outras 
entidades, que enquadrarão algu-
mas das actividades lectivas.

O plano curricular definido 
para a USA tenta dar resposta 
às necessidades dos seniores de 
formação não formal em diversas 

áreas e de actividades recreati-
vas, contendo um leque diverso 
de disciplinas, que vão da história 
ao inglês, francês, ciência política 
e cidadania, português e psicolo-
gia, incluindo também ateliers de 
artes, expressão e movimento, 
desporto, informática, visitas de 
estudo e workshops. 

Para levar a efeito este projecto, 
a Câmara lançou o desafio aos 
profissionais  formadores de vá-
rias áreas, para que, em regime 
de voluntariado, se inscrevessem 
e partilhassem os seus conheci-
mentos e experiências, o que foi 
conseguido.

A Universidade Sénior de Ama-
rante tem sede no edifício da 
Junta de Freguesia de S. Gon-
çalo, onde decorrem as aulas, 
que se repartem, também, pelo 
Espaço Internet de Amarante, na 
componente de Tecnologias da 
Sociedade da Informação.

Armindo Abreu saudou seniores
na abertura da sua Universidade

Aulas arrancaram com 62 inscritos




