
É AGOSTO. É VERÃO!

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.

Rua Cândido dos Reis, 222 | 4600-055 AMARANTE
Email: amarante@abreu.pt - Tel.: 255410100 - Fax: 255410109

ABERTO à hORA dE ALMOÇO

Tenerife
Partida do Porto a 29 Ago.’09
7 noites | Meia Pensão 
Apartamentos Pez Azul | 3 estrelas
Inclui: avião + transfers + taxas de aeroporto e segurança (€ 37) +
Seguro Multiviagens

desde:

€ 399
por pessoa em duplo

Palma de maiorca
Partida do Porto a 5 Set.’09 
7 noites | Meia Pensão 
Hotel Apolo | 3 estrelas 
Inclui: avião + transfers + taxas de aeroporto e segurança (€ 37) 
+ Seguro Multiviagens

desde:

€399
por pessoa em quarto duplo 
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Classe A

Depois do sucesso do 
Recital de Professores e 
do Concerto de Alunos, a 
Banda Musical de Amaran-
te presenteou a população 
com um Concerto Final 
que se realizou nos Claus-
tros da Câmara Municipal. 
Tratou-se de uma inicia-
tiva inserida no II Estágio 
de Verão e Curso de Aper-
feiçoamento de Sopros e 
Percussão da Banda que 
mobilizou dezenas de jo-
vens. No final, a banda foi 
fortemente aplaudida, com 
a plateia a demonstrar que 
adora a cultura musical. 
Leia mais na Página 3. 

Secretário de Estado da Saúde 
visitou Centro Hospitalar 

Página 7

Banda que encanta Amarante

Sócrates voltou para ver
obras no Túnel do Marão

Página 3



O II Estágio de Verão e Curso 
de Aperfeiçoamento de Sopros 
e Percussão da Banda Musical 
de Amarante terminou no pas-
sado dia 21 de Agosto. 

Depois do sucesso do “Recital 
de Professores”, no dia 17 de 
Agosto, e do “Concerto de Alu-
nos”, dois dias depois, foi a vez 
de um terceiro e último concer-
to. O “Concerto final”, que teve 
lugar nos Claustros da Câmara 
Municipal de Amarante (praça 
Paços de Concelho), presen-
teou o público com obras de 
Leo Arnaud, F. Borne, Gustav 
Holst, Derek Bourgeois, Steven 
Reineke e Amilcar Morais.

Alunos e professores, com a 
orientação do Maestro Fernan-

do Marinho (frequenta actual-
mente o Mestrado em Direcção 
de Banda no Conservatório de 
Maastricht - Holanda, e solista 
da banda da PSP), e do Maes-
tro assistente Armando Teixeira 
(percussionista da banda militar 
do Porto, e director da banda 
de Amarante), subiram ao palco 
com um forte aplauso por parte 
de todos os presentes. 

Deram início ao espectáculo 
com o tema “Bugler’s Dream” 
da Olympic Fanfare. Depois, 
foi a vez do jovem flautista 
amarantino, Fábio Pinto da 
Costa, mostrar o seu talento 
com “Fantasia Brilhante” sobre 
temas da ópera Carmen de G. 
Bizet. De seguida o Maestro 

Fernando Marinho conduziu a 
banda com o tema “First Suit in 
Eb”, de Gustav Holst. Ouviu-se 
posteriormente a interpretação 
musical de “Serenade for Wind 
Band”, de Derek Bourgeois, e 
de “Fate of the Gods”, de Ste-
ven Reineke.

A pouco tempo de terminar o 
espectáculo, o Presidente da 
Banda Musical de Amarante, 
Luís Mesquita, teve a oportuni-
dade de agradecer a todos os 
participantes e convidados do 
evento. Agradeceu também a 
todos os que ajudaram na or-
ganização do mesmo, à Câma-
ra Municipal de Amarante, ao 
Presidente Armindo Abreu, e ao 
público.

Para finalizar o II Estágio de 
Verão, a entusiasta interpreta-
ção de “11 Partidas do Mundo”, 
de Amilcar Morais, contagiou 
todos os que se encontravam 
no recinto. Houve mesmo quem 
cantasse e acompanhasse com 
palmas o ritmo da música.

No final, a banda foi fortemen-
te aplaudida. A plateia mostrou-
se agradada com o espectácu-
lo.

Fernando Marinho, director 
artístico da banda, fez um ba-
lanço positivo em relação a este 

II Estágio de Verão. Considera 
que o facto de terem participado 
mais alunos, e de apresentarem 
um reportório mais irreverente 
comparativamente com o ano 
anterior, trouxe benefícios não 
só à banda musical como tam-
bém à cidade: “Foi bom para a 
cidade porque movimentou cer-
ca de 80 pessoas, participantes 
e suas famílias”. Assim, termina 
mais um evento cultural de Ve-
rão na nossa cidade. 
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Armindo Abreu e José Sócrates 
no túnel do Marão

II Estágio de Verão

87,500

TRESPASSA-SE
Restaurante Residencial Raposeira

Bom movimento, com muitos clientes

Contactar: 255432221
Largo Conselheiro António Cândido

ARQUINHO

O Presidente da Câmara Muni-
cipal de Amarante, Armindo Abreu, 
acompanhou, a 22 de Agosto, o 
Primeiro-Ministro, José Sócrates, 
numa visita às obras do túnel do 
Marão, que estão a decorrer entre 
Ansiães, no concelho de Amaran-
te, e Campeã, no concelho de Vila 
Real.

Na sua intervenção durante a 
sessão, que teve lugar em Ansi-
ães, Armindo Abreu regozijou-se 
pelo andamento da obra e pelo 
cumprimento dos prazos estabe-
lecidos e disse notar-se já alguma 
dinâmica em sectores particulares 
da economia local, em consequ-
ência do movimento gerado pela 
empreitada.

O primeiro-ministro, José Só-

crates, destacou a importância da 
auto-estrada do Marão, uma obra 
que, afirmou, vai salvar vidas e 
está a dar emprego a 1100 pes-
soas e oportunidade de negócio a 
88 empresas.

O túnel vai ligar, por auto-es-
trada, Amarante a Vila Real, terá 
uma extensão de 5 665 e repre-
senta um investimento de cerca 
de 400 milhões de euros, deven-
do estar concluído dentro de 44 
meses. A entidade adjudicatária é 
o consórcio Auto-estradas do Ma-
rão, liderado pela Somague.

A escavação do túnel está a 
ser feita com recurso ao método 
austríaco, ou seja, de perfuração, 
rebentamento e retirada de es-
combros.

Afonso Correia, o director técni-
co da obra, referiu que esta está 
a avançar cerca de quatro me-
tros por dia, atingindo, em pico 
de obra, os 20 metros diários nas 
quatro bocas do túnel.

Também em pico de obra, o 
responsável perspectiva uma 
movimentação de 40 camiões 
por dia nos dois lados da serra, 
o Nascente e Poente, implica a 
movimentação de seis milhões de 
metros cúbicos de terras.

A auto-estrada vai ter 29,8 qui-
lómetros e vai ligar à Auto-Estrada 
Transmontana, em Vila Real, que 
fará por sua vez a ligação ao dis-
trito de Bragança.

“Concerto final” encerrou a Semana 
da Banda Musical de Amarante




