
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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ABERTO à hORA dE ALMOÇO

IRRESISTÍVEIS!É TEMPO dE FÉRIAS

RNAVT 1702

Tenerife | OpEraDO pOr SOLTOUr
partida do porto a 5 de Set. ’11
7 noites | Meia pensão

Inclui: avião + Hotel La Carabela |3 estrelas + transfers + taxas de aeroporto (€ 40) e suplemento de 
combustível (€ 25) + Seguro de Viagem.

desde:

€ 481,50
por pessoa em duplo

POrTO SAnTO
partidas de Lisboa e porto a 25 ago. e a 8 Set.’11
7 noites | apa

Inclui: avião + transfers + Hotel praia Dourada + taxas de aeroporto, segurança e combustível (€ 93) + 
Seguro Multiviagens

desde:

€ 487
por pessoa em duplo
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O IV Estágio de Verão e Cur-
so de Aperfeiçoamento de So-
pros e Percussão organizado 
pela Banda Musical de Amaran-
te terminou na passada sexta-
feira dia 19, com um concerto 
realizado nos Claustros da Câ-
mara Municipal de Amarante, 
agraciado com a presença de 
um vasto público que encheu 

por completo o recinto.
“Uma História de Crianças” foi 

o tema escolhido para o even-
to.

As crianças – elemento co-
mum a todas as peças execu-
tadas – desfrutam a música, 
gostam dela; Emocionam-se a 
experimentar emoções e senti-
mentos, gozando com os sons 

que ouvem e produzem. A mú-
sica é uma linguagem que per-
mite que as crianças comuni-
quem com o interior das suas 
sensações e entre elas.

A finalidade do ensino da mú-
sica é apoiar o processo edu-
cativo, por forma a alcançar o 
desenvolvimento integral do 
indivíduo.

A música é fundamental na 
preparação da personalidade e 
na maneira de ser da pessoa; 
Implica certa bondade intelectu-
al e sensibilidade, Esta última é 
elemento fundamental na per-
sonalidade de cada um.

Os autores escolhidos para 
melhor passar esta mensagem 
de paz, harmonia e de uma cer-

ta espiritualidade foram: Percy 
Aldrige Granjer, com o tema 
Children´s March “Over the 
Hills and Faraway; Ximo Cano, 
com o tema “Hores dÉstiu”; An-
dré Waigneim, com o tema “A 
Children Suite” e Ferrer Ferran, 
o mais internacional dos com-
positores bandistas espanhóis, 
com o tema “Toyland Suite”; 

O programa oficial do con-
certo foi encerrado com o tema 
“Celtic Child”, de Bert Apper-
mont, o qual, para surpresa do 
público, foi acompanhado pelo 
Grupo Coral Juvenil da Banda 
Musical de Amarante e pela su-
blime voz da soprano Amaranti-
na, Elisabete Ribeiro. 

No final, visível no rosto dos 

presentes, a emoção e alegria 
face à beleza das interpreta-
ções presenciadas.

O concerto terminou, após 
um encore, com o pasodoble 
“Paquito Chocolatero”, símbolo 
da música espanhola no seu 
género mais típico – o pasodo-
ble taurino. 

A direcção do concerto esteve 
a cargo do Maestro convidado 
Rafael Agullo Albors, nascido 
em Cocentaina ( Alicante – Es-
panha), possuidor de um vasto 
palmarés internacional, actu-
almente Maestro da Banda e 
Escola Municipal de Música de 
Silleda (Pontevedra).

IV Estágio de Verão e Curso
de Aperfeiçoamento de Sopros e Percussão

Banda Musical de Amarante

Com o objectivo de propor-
cionar às crianças, durante as 
férias de Verão, diferentes ex-
periências e descobertas, o Mu-
seu Municipal Amadeo de Sou-
za-Cardoso promoveu o atelier 
“Expressa a tua arte”, com iní-
cio a 16 de Agosto.

Inúmeras temáticas e ac-
tividades expressivas foram 
abordadas, nomeadamente 
desenho (através da explora-
ção de determinados materiais 
cromáticos), pintura, recorte, 
colagem, escultura (recorrendo 

à utilização de material reciclá-
vel) e técnica mista, dotando as 
crianças, dos 6 aos 12 anos, de 
instrumentos e meios de instru-
ção que contribuem para o seu 
desenvolvimento.

O encerramento desta inicia-
tiva será assinalado, no próxi-
mo dia 27, sábado, no claustro 
do Museu Municipal, com uma 
sessão de capoeira, destinada 
às cerca de 30 crianças partici-
pantes no atelier.

Cerca de 30 crianças “expressam a sua arte”
no Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso


