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O Águas Bravas Clube (ABC) foi o grande vencedor da II Taça de Portugal de Slalom realizada nos Ar-
cos de Valdevez. O ABC deu assim mais uma lição de força e ambição conquistando este importante 
ceptro. Numa competição em que também se destacam o 2.º lugar do Aventura Marão Clube e o 5.º 
lugar da Associação Desportiva de Amarante ficou provado que o nosso concelho está mais do que 
bem representado nesta modalidade que se disputa nos cursos de água. Leia mais na Página 10.
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Banda Musical de Amarante
surge revitalizada

ACTUALIDADE

O Jornal de Amarante   Quinta-feira, 2 de Abril 2009 | 3

No rescaldo da Assembleia Geral

Na Assembleia Geral da Ban-
da Musical de Amarante reali-
zada em 28 de Março passado 
para análise, discussão e apro-
vação das contas do ano ante-
rior, foi constatado que “apesar 
da debilidade económica e téc-
nica que se verificava quando 
a actual direcção tomou posse, 
Fevereiro de 2008, presente-
mente a instituição encontra-se 
revitalizada, com a contabilida-
de completamente normalizada 
com saldo positivo, sendo rele-
vado o facto dos seus anterio-
res responsáveis – Sr. Padre 
Pacheco e Sr. Ribeiro, volun-
tariamente terem doado, desis-

tindo do recebimento de consi-
deráveis valores de que eram 
credores, demonstrando assim 
carinho, amizade e interesse 
que a Associação continuasse 
a sua actividade, que pratica-
mente esteve suspensa”.

Actualmente, “graças à de-
dicação, organização e muito 
empenho da actual direcção e 
regentes, verifica-se uma con-
siderável renovação geral, de-
signadamente do elenco artís-
tico, onde existe um ambiente 
rejuvenescido e uma escola de 
música com professores espe-
cializados” e “são notáveis as 
perspectivas e o entusiasmo 

para a garantia de um futuro 
cada vez melhor, aguardando-
se a adesão de mais associa-
dos, para o que se vai intensi-
ficar uma campanha no sentido 
de aumentar o necessário apoio 
e visibilidade”.

Assinale-se que a Banda já 
possui um cobrador, para jun-
to dos associados providen-
ciar a regularização do paga-
mento das quotas, cuja receita 
constitui o principal suporte de 
sobrevivência e são muito sig-
nificativas também as receitas 
provenientes das actuações da 
banda, assim como os donati-
vos dos amigos e subsídios de 

instituições.
A Banda Musical de Amaran-

te que este ano completa 155 
anos de existência, após consi-
derável crise, “felizmente já se 
encontra saudavelmente bem e 
activa, sendo digna merecedora 

do apoio, respeito e admiração 
de todos os amarantinos e do 
público em geral”, conforme su-
blinha o Presidente da Assem-
bleia Geral, Arnaldo Teixeira 
Pinto da Costa.

Os programas da RTP1 Pra-
ça da Alegria e Portugal no Co-
ração foram emitidos a partir de 
Amarante na passada terça-fei-
ra, dia 31 de Março. Foram seis 
horas de emissão em directo a 
partir do Largo de S.Gonçalo.  

A emissão teve início às 10 

horas com a Praça de Alegria 
e terminou às 18 horas com o 
Portugal no Coração. Ao longo 
da emissão os dois programas 
trataram temas de Amarante 
nas áreas da cultura, história, 
com destaque para as Invasões 
Francesas, gastronomia, lazer, 

música popular e artesanato.
A assistir ao programa, no 

plateau, estiveram seniores de 
duas instituições de Amarante e 
crianças dos jardins-de-infância 
locais. 

“Praça da Alegria” e “Portugal no Coração” 
fizeram emissão em directo de Amarante

O Museu Rural do Marão, si-
tuado na freguesia de Gondar, 
abre as portas para uma nova 

actividade neste fim de sema-
na, um atelier de artes gráficas 
onde, a partir das 14h30, os vi-

sitantes podem ver e aprender 
a fazer trabalhos manuais. 

Atelier de artes gráficas




