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 Maestros: 

 Manuel Fernando & Armando Teixeira 

 

Flautas: 

Andreia Azevedo, Carla Alves, Fábio Pinto 

da Costa (flautim), Liliana Marinho 

 

Oboé: 

Delfim Carvalho 

 

Fagote: 

Gabriel Fonseca 

 

Clarinetes: 

Beatriz Monteiro, Carlos André Silva, 

Carlos Silva, Emanuel Silva, Inês Perei-

ra, Inês Pinto da Costa, Sara Costa, 

Tamara Pereira, Marta Marinho, Cátia 

Rocha 

 

Saxofones: 

Agostinho Ribeiro, Alexandre Morais, 

Ana Cristina Castro, Artur Senhor, Ber-

nardo Cardoso, Miguel Gonçalves 

 

Trompetes: 

Carlos Teixeira, Inês Pinto, João Pedro 

Cerqueira, Paulo Veiga 

 

Trompas: 

Mário Reis, Mário Mesquita, Tiago 

Azevedo 

 

Trombones: 

Carlos Silva, Júlio Sousa, Nuno Costa 

 

Eufónios: 

Beatriz Ferreira*, Cristiano Carvalho 

 

Tubas: 

Nélson Carvalho, Nuno Teixeira, Rui 

Almeida* 

 

Percussão: 

Alberto Flores, Gonçalo Flores, 

João Marinho*, Óscar Monteiro, 

Miguel Costa, “Paulinho” Ferreira 

 

* ingressam pela primeira vez 

Comemorações do 
156º Aniversário 

Comemorações do 
156º Aniversár io  

1 de Dezembro de 2010 

Fundada a 1 de Dezembro, de 1854, sob a denomi-

nação de "Filarmónica Amarantina", passou a cha-

mar-se "Banda dos Bombeiros Voluntários de 

Amarante" em 1931, só vindo a ter o seu nome 

actual ("Banda Musical de Amarante") por escritu-

ra pública, em 10 de Janeiro de 1983. 

Em 1991, por despacho Ministerial, é reconhecida 

como Associação de Utilidade Pública. 

Em 1995 é agraciada com a "Medalha de Honra do 

Município de Amarante". 

Actualmente, possui uma Escola de Música em 

funcionamento permanente e tem no seu activo 

40 elementos sob a regência de Armando Teixeira 

e Direcção Artística de Manuel Fernando, tendo 

realizado actuações em toda a Zona Norte e Cen-

tro do País.  
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Hino da Restauração - Abertura Solene 
Hino a uma revolução que, em 1640, recuperou a inde-
pendência portuguesa da coroa espanhola, coroando D. 
João de Bragança como rei. Foi esta a primeira obra que a 
Filarmónica Amarantina – hoje Banda Musical de Ama-
rante – interpretou, na manhã de 1 de Dezembro de 1854. 
 
Hispânico (Pasodoble) - Nuno Osório 
Hispanico é o nome dado aos espanhóis que vivem num 
país estrangeiro. Um dia, um Hispanico  decide ir ver uma 
tourada a Portugal e fica fascinado com a diversidade dos 
acontecimentos. Por esta razão sente a necessidade de 
relatar estes momentos de forma musical. Esta obra relata 
de forma cronológica os acontecimentos vividos por uma 
mesma pessoa durante a tourada, com os contrastes 
próprios entre os momentos calmos e os momentos mais 
agitados, como na secção que se segue ao trio, que serve 
de ponte en direcção ao movimento final da obra. 
 
First Suite in Eb  - Gustav Holst 
Uma das mais importantes obras do repertório de forma-
ções de sopros. Foi escrita para banda militar em 1909 pelo 
compositor britânico. Esta obra e a Second Suite (do esmo 
compositor) foram as primeiras a serem escritas exclu-
sivamente para bandas de sopros, que na altura interpre-
tavam quase exclusivamente transcrições de orquestra. É 
dividida em três andamentos: Chaccone, Intermezzo e 
March. 
 
Pacis Valley - Ben Haemhouts 
Esta obra fala de um convento flamengo no séc. XVI. Vallis 
Pacis situava-se numa pequena aldeia, entre dois rios, 
devastada, em duas ocasiões, por desastres naturais. Colo-
caram-se assim muitas dificuldades à vida monástica no 
covento, que obrigaram, à segunda, ao abandono. A de-
scrição é-nos feita através de temas, que diferenciam o 
desastre da esperança, terminando num grande finale. 
 
Coffee Serenade - Ted Huggens 
Ninguém se levante, pois o intervalo para o café chegou... 
para a Banda de Amarante. Para ver e ouvir como se cria 
música através de impensáveis novos instrumentos. 
 
A Volta a Portugal (Rapsódia) - Luis Cardoso 
Música tradicional portuguesa, num arranjo para Banda, 
inclui alguns dos mais conhecidos temas  de todas as  
províncias e ilhas. De uma forma extremamente intuitiva, 
acompanhemos sons e  ritmos das nossas regiões: Ma-
deira, Açores, Algarve, Alentejo, Estremadura, Beira Litoral, 
Beira Baixa, Beira Alta, Trás-os-Montes, Douro Litoral e 
Minho. 

R e p e r t ó r i o  

2 0  d e  A g o s to  d e  2 0 1 0  
Es tá g io  d e  V e r ã o  e  C u r s o  d e  A p e r f e iç o a m e n to  d e  

S o p r o s  e  P e r c us s ã o  -  C o nc e r to  F i na l  

N este dia 1, relembremos o sentido da palavra identi-

dade. Outrora, há centenas de anos, o nosso país não 

o era - não era nosso. Por muito bom ou mau que isso nos 

possa parecer hoje, os antepassados desses  nossos antepas-

sados de então (passo a redundância)  tinham morrido em 

nome dessa palavra que hoje devemos relembrar - identida-

de. Sentiram, desde cedo, que eram um povo diferente dos 

restantes peninsulares.  Lutaram pelo seu espaço, pela sua 

independência, pela sua grandeza. Lutaram também, nesse 

dia 1 de Dezembro de 1640, por uma nova independência 

outrora esquecida.  Lutaram porque acreditavam na sua 

identidade. Por isso  é feriado; porque festejamos a luta pelo 

restabelecimento da nossa identidade - a Restauração. 

E m 1854, naque-

la  manhã, um 

grupo de homens,   

Amarantinos, sentiu 

também no seu san-

gue uma  identidade 

diferente: a alegria,   

sensibilidade e união 

da música e da filarmonia. Saíram á rua e mostraram-se à  

cidade. Hoje, relembremo-los também, porque nos deram 

esta identidade.  Durante estes 156 anos passámos do 

melhor e do pior, em diferentes gerações. Várias guerras 

(duas mundiais), várias crises, um fim de monarquia, duas 

repúblicas, uma ditadura... E tudo o  que o país sofre, reper-

cute-se pelos seus cidadãos e entidades. Mas, no meio disso 

tudo, sobrevivemos, sem fechar portas, sem perder a nossa 

identidade. E, como sinal que ela se mantêm, cá estamos a 

festejar  solenemente esta efeméride, sentindo o peso da 

camisa sobre o peito, a responsabilidade do que representa-

mos  nos ombros - mais que a Banda ou a nós próprios,  

representamo-vos a vocês, Amarante.   

D e geração em geração, como tudo aquilo 

que é mítico, hoje se passa também 

esta identidade a estes novos valores que sau-

damos: 

 Beatriz Ferreira, em eufónio 

 Rui Almeida, em tuba 

 João Marinho, na percussão 

O sucesso do presente está em viver o  momen-

to. O sucesso do futuro está na boa interpreta-

ção do passado. O sucesso de um povo, e de 

qualquer entidade, está na compreensão da sua 

identidade.  




