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Mensagem de Natal 
MAIS QUE UM MÚSICO 
 
Cada nota suga-me a alma, 
Cada obra leva a minha paixão 
                Sou de Amarante 
 
O pendão na farda arde-me no peito; 
É o motor do meu coração 
                Sou de Amarante 
 
A solo sou único mas, 
Em tutti, somos magníficos 
                Sou de Amarante 
 
Sou o mais importante da Banda 
E, sem a Banda, nada sou 
                Sou de Amarante 
 
Azul de alma, vermelho de paixão, 
Dourado de elegância, é a farda que visto 
                Sou de Amarante 
 
O meu sangue é água tamegã 
A minha vontade é rocha do Marão 
                Sou de Amarante 
 
A música que toco é voz de Deus, 
Parábola de S. Gonçalo e versos de Pascoaes 
                Sou de Amarante 

Boas Festas 

BANDA MUSICAL   
DE   AMARANTE 

Edifício do Salto 2ª Cave  Loja nº.24 
Rua de Freitas S. Gonçalo 4600-281 Amarante 
 
Contactos: 255 425 591  91 861 88 61   91 6765367 
 
www.bandamarante.com 

Fundada  a  1 
de  Dezembro 
de 1854 sob a 
denominação de "Filarmónica Amarantina", pas‐
sou a chamar‐se "Banda dos Bombeiros Voluntá‐
rios de Amarante" em 1931, só vindo a ter o seu 
nome  atual  por  escritura  pública,  em  10  de 
Janeiro de 1983. 
 
Em  1987,  participou  no  Festival  de  Bandas  da 
Cidade de Villefranche‐De‐Rouergue, em França, 
onde lhe foi atribuída a Taça da Câmara Munici‐
pal  daquela  cidade.  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". 
 
Venceu o 1º Prémio/III Escalão do  IV Concurso 
Internacional do Ateneu Artístico Vilafranquen‐
se, realizado em 2012. 
 
Atualmente, tem no seu ativo 40 elementos, sob 
a  Direção  Artística  de Manuel  Fernando Mari‐
nho,  tendo  realizado  atuações em  toda a  Zona 
Norte e Centro do País.  



Os Olhos de Marianita 
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Os olhos da Marianita 
são verdes cor do limão. 
Os olhos da Marianita 
são verdes cor do limão. 

 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não.  
 
 

Os olhos da Marianita, 
são negros cor do carvão. 
Os olhos da Marianita, 
são negros cor do carvão. 

 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 

 
Os olhos da Marianita, 
Vivem cheios de ilusão 
Os olhos da Marianita, 
Vivem cheios de ilusão 
 

Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 

 
Os olhos da Marianita, 
Prenderam meu coração 
Os olhos da Marianita, 
Prenderam meu coração 
 

Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 
Ai sim, Marianita, ai sim, 
Ai não, Marianita, ai não. 

Reis 
 

Somos a voz da cidade, 
Cantamos p’ra toda a gente 
No arco da velha ponte. 
O amor, a fraternidade, 
A paz e a liberdade 

Com o Sol no horizonte. 
 

Troncos vivos na lareira 
Dimanam calor divinal 

Palavras e rubor imortais. 
Honra‐nos por ser Amaral, 
Cândido, Ilídio, Cerqueira 

Amadeo, Eulália e Pascoaes. 
 

Tocamos memórias e ilusões 
De um rio de muitas águas 
Bafejadas por mil cores. 
Quando no alto das fragas 
Brotam singelas paixões 

Ornamentadas de amores. 
 

CORO: 
Por sermos parte da história 
Viemos dar as Boas‐Festas 
E a mensagem partilhar. 
É em noites como estas 

Que se refunde a memória 
E Deus desce a cada lar. 

 
 

António Patrício 
Outubro 2012 

Alecrim Dourado 
 

Alecrim, alecrim dourado 
que nasceu no campo 
sem ser semeado 
 
Foi meu amor 
que me disse assim 
que a flor do campo é o alecrim 
 
Alecrim, alecrim miúdo 
que nasceu no campo 
perfumando tudo 
Foi meu amor 
que me disse assim 
que a flor do campo é o alecrim 
 
Alecrim, alecrim aos molhos 
por causa de ti 
choram os meus olhos 
Foi meu amor 
que me disse assim  
Que a flor do campo é o alecrim  


