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Mensagem de Natal 
A Banda faz‐se à rua. Nestas noites frias, 
nada melhor que o vosso calor. Amigos 
e  benfeitores,  que  nos  acolhem  numa 
tradição que nunca more. E que nunca 
morra  mesmo…  É  bom  encontrarmo‐
nos convosco nesta quadra festiva, par‐
tilhar convoco a nossa alegria e receber 
a vossa ajuda. Mas mais importante que 
tudo  isso  é  o  calor  de  vir  ao  vosso 
encontro.  A  Banda  é  de  Amarante,  de 
todos vocês. Recebem‐na, como se fos‐
sem  um músico.  Recebam‐na  como  se 
fossem parte integrante dela. O espírito 
de  união  que  a  Banda  luta  por  fazer 
transparecer  inspira‐se  no  exemplo 
familiar  das  famílias  que  nos  acolhem 
nestas  noites  frias.  E  durante  o  novo 
ano  que  se  avizinha  não  o  esquecere‐
mos,  na  nossa  labuta 
sazonal  de  serviços, 
compromissos,  con‐
certos  e  estágios. 
Assim,  a  vossa  família 
é uma Banda de Ama‐
rante  também,  unida, 
calorosa e com alegria. 
E,  nesta  altura,  a  família  é  a  entidade 
mais aclamada, na maravilhosa história 
do acolhimento de Deus, Nosso Senhor 
pela  simples  família  do  carpinteiro  de 
Belém.  Pobres  ou  ricos,  sejamos  todos 
nós ricos da mesma maneira que eles o 
foram  ‐ no coração, na alma. Saibamos 
ser uma  família como o exemplo que a 
Bíblia  nos  ensina.  A  todos  vocês  um 
Bom Natal e um Próspero Ano Novo. 
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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, emanci‐

pando‐se em 10 de Janeiro de 1983, por escritura pública, passan‐

do 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 atri‐

buída 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 Hon‐

ra do Município de Amarante. O  final da primeira década do séc. 

XXI vê a instituição focar‐se na tremenda evolução da música filar‐

mónica  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 Ama‐

rante, assim como na restante zona Norte de Portugal, proporcio‐

nando 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.  



Janeiras 
 
 
Cantai, cantai ó pastores, 
Louvores ao Deus-Menino 
Cantai com muita alegria, 
Neste seu dia. 
Cantai-lhe um hino! 
 
Natal! Natal! Quem diria 
Haver júbilo tão terno 
Em tempo de ventania, 
De neve fria, 
Em pleno Inverno?... 

CORO: 

Olhai os Magos, 
Guiados por uma estrela, 
De olhos postos sempre nela, 
A caminho de Belém... 
E além os Anjos 
A cantar em alta voz, 
Como quem chama por nós, 
Para nós irmos também? 
 

Natal na Catequese 
 
O novo ano 
Começou a despontar, 
E nós vimos desejar 
A quem nnos quiser ouvir: 
Muita alegria, 
Muitas bênçãos do Senhor, 
Muita paz e muito amor 
E a vida sempre a sorrir! 

Mas sem a luz de Belém 
- Que ninguém tenha ilusões - 
Há trevas em toda a Terra, 
Ódios e guerra 
Entre as nações! 
 
Andamos de porta em porta 
A cumprir a tradição, 
Em honra do Deus-Menino, 
Terno e divino, 
Flor... em botão! 

(CORO) 
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O passado dia 19 de Dezembro (Sábado), 
marcou simultaneamente a entrada no perío-
do de férias escolares e da catequese para 
as crianças das freguesias de Amarante. O 
Centro Pastoral de Amarante promoveu uma 
Festa de Natal para os seus cerca de 400 alu-
nos e o auditório encheu-se de crianças e 
familiares para assistir ao evento que teve 
apresentação a cargo do Sr. Padre José 
Manuel Ferreira. Para além dos tradicionais 
cânticos da época natalícia a cargo dos 
vários grupos de catecismo organizados 
pelas idades, houve 2 actuações-surpresa. 
Começou a festa com uma música interpre-
tada pelos catequistas e auxiliares, actuando 
de seguida os vários grupos por ordem 
decrescente das idades. A meio, houve uma 
pequena surpresa com a actuação de um 
mágico e o seu jovem ajudante. As presen-
ças de crianças trajadas de Maria e José 
abrilhantaram ainda as actuações. Para o 
final estava reservada uma pequena actua-
ção da Banda Musical de Amarante. Como 
não pode deixar de acontecer nestas oca-
siões, foram distribuídas pelo pároco (não, 
não estava vestido de Pai Natal) umas 
pequenas lembranças à pequenada. 
 

In Jornal de Amarante, 31/12/2009 


