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Mensagem de Natal 
Um Santo Natal. Um harmonioso ano 
novo. São simples e humildes desejos 
nossos, que vos visitamos nestas noites 
frias. Ousamos desafiar o frio intenso 
para vir estar junto dos amigos que 
acederam em nos receber e nos ajudar. 
Neste Natal queremos celebrar a 
sobrevivência à crise, respirando 
saudavelmente no meio da maleita 
económica mundial e nacional que se 
sente. Somos a Banda, nós músicos e 
cantadores e vós nobres anfitriões, que 
fazem a Instituição viver sempre mais 
dias, conferindo a oportunidade aos 
artistas de inovar e reinventar esta 
sociedade de música e arte, trazendo 
novos sons a esta terra que se enche de 
bruma e luz, mesmo em noites escuras, 
para sentir no ar o 
espírito de Natal, a 
alegria de chegarmos 
a esta época vivos. 
Também celebramos a 
esperança. Esperança 
de evoluirmos. Antes 
de qualquer evolução 
tecnológica, uma evolução intelectual e 
moral, “que o coração lá no fundo 
invente um novo ser”. Foi a grande 
missão do Menino agora nascido, trazer 
uma mensagem de bondade, somente 
dizendo “faz aos outros aquilo que 
gostavas que te fizessem a ti”. Talvez 
seja a cura para qualquer crise 
mundial—a união dos povos, conforme 
sonhou um dia Beethoven. 

Um Feliz Natal e um óptimo 2011! 
Boas Festas 
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A Filarmónica Amarantina foi fundada a 1 de Dezembro de 1854. 

Os primeiros músicos saíram às ruas da vila de Amarante, ainda de 

madrugada, interpretando o Hino da Restauração. Em 1931, passa 

a ser parte integrante dos Bombeiros Voluntários de Amarante. 

Pescou identidade amarantina bairrista nesta instituição, 

emancipando-se em 10 de Janeiro de 1983, por escritura pública, 

passando a ser A Banda Musical de Amarante. Em 1987, aventura-

se no estrangeiro, num certame do seu ramo, o Festival de Bandas 

da Cidade de Villefranche-De-Rouergue, em França, onde lhe foi 

atribuída com distinção a Taça da Câmara Municipal aquela cidade. 

É reconhecida como Associação de Utilidade Pública por despacho 

ministerial em 1991. O prestígio que leva o seu nome por todo o 

país intensifica-se, em 1995, com a atribuição da Medalha de 

Honra do Município de Amarante. O final da primeira década do 

séc. XXI vê a instituição focar-se na tremenda evolução da música 

filarmónica dos últimos anos. A Escola de Música intensifica o seu 

trabalho, proporcionando novos e mais específicos programas de 

formação aos jovens valores em bruto. Hoje, a Banda Musical de 

Amarante tem ao seu serviço 40 elementos, sob a direcção artística 

do maestro Fernando Marinho e regência do maestro Armando 

Teixeira. Apresenta-se em serviços na zona do concelho de 

Amarante, assim como na restante zona Norte de Portugal, 

proporcionando desfiles, procissões, concertos e missas. Não se 

esquece dos homens que saíram à rua no ido séc. XIX, perpetuando 

a efeméride a todas as manhãs do Dia da Restauração.  



Boas Festas 
 
 

 

I 

Noite linda de Natal 

De magia e de ternura 

Que alegria e que ventura! 

Numa criança afinal. 

 

II 

E Jesus já é nascido 

Para a paz trazer ao Mundo 

Que o coração lá no fundo 

Invente um ser renascido 

 

(CORO) 

Natal, vimos trazer a cantar 

Em acordes de harmonia 

Boas festas celebrar 

Um bom ano repleto de 

alegria 

A Banda de Amarante vem 

desejar 

 

 

Nas Voltinhas do Marão 

III 

E nos sons deste coral 

Sua voz seja uma estrela 

Seja luz de noite bela 

E para sempre Natal 

 

IV 

Amizade e simpatia 

Nossos presentes à mesa 

Para afastar a tristeza 

Trazemos nossa alegria 

 

(CORO) 

 

(letra de Vítor Maia) 
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Nas Voltinhas do Marão 

Ai as voltas que eu fui dar 

(bis) 

Ai, ai, ai encontrei com quem casar 

Ai, ai, ai nas voltinhas do Marão 

(bis) 

Lá, lá, lá... 

 

Quem me rouba, quem me reouba 

Quem me rouba é ladrão 

(bis) 

Ai, ai, ai ‘inda ontem fui roubada 

Ai, ai, ai nas voltinhas do Marão 

(bis) 

Lá, lá, lá... 

 

 

O meu amor me roubou, 

Me roubou meu coração 

(bis) 

Ai, ai, ai no dia em que me encontrou 

Ai, ai, ai nas voltinhas do Marão 

(bis) 

Lá, lá, lá... 

 

(tradicional maronesa) 


