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AMARANTE: Banda Musical comemorou o 154º aniversário em ambiente de festa
(05-12-2008)
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O ponto alto do concerto teve lugar aquando da execução do trecho “The Typewritter”, de Leroy Anderson, onde a
Banda se fez acompanhar pelo som e musicalidade de… uma tradicional máquina de escrever

Paulo Teixeira

No dia 1 de Dezembro, a Banda Musical de Amarante festejou o seu 154º. Aniversário.
As comemorações começaram bem cedo e nem o frio afastou os seus membros de promoverem o tradicional arruado de
saudação pela cidade e a romagem ao cemitério onde foi prestada homenagem aos amigos e sócios da Banda falecidos
este ano.
Às 11 horas, teve lugar  no Mosteiro de São Gonçalo uma Missa em Acção de Graças pelas almas dos fundadores,
directores, regentes, executantes, sócios e amigos; missa essa celebrada pelo novo pároco, José Manuel Ferreira, e pelo
anterior presidente da Assembleia Geral da colectividade, Padre Pacheco.
Da parte da tarde, realizou-se na sua sede um concerto dirigido pelos maestros Manuel Fernando Marinho e Armando
Teixeira. As instalações foram pequenas para todos os que quiseram assistir ao regresso da banda a sua casa após um
ano de interrégnio e ao novo reportório. O ponto alto do concerto teve lugar aquando da execução do trecho “The
Typewritter”,  de Leroy  Anderson, onde a Banda se fez  acompanhar  pelo  som e musicalidade  de… uma tradicional
máquina de escrever.
As comemorações terminaram com um jantar de confraternização entre músicos, familiares, associados e amigos, no
Edifício Top do  Restaurante “A Grelha”, que contou ainda com as ilustres presenças dos Presidente da Câmara Municipal
de Amarante e Junta de Freguesia de São Gonçalo.
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