
 

 

Comunicado de Imprensa 

 

Portalegre, 17 de novembro de 2016 

 

Banda Euterpe recorda os seus «Grandes Sucessos» na comemoração do 156.º Aniversário 

A Euterpe regressa no próximo dia 3 de dezembro, às 21:30, ao Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre (CAEP) 

com «Grandes Sucessos». O espetáculo de comemoração dos 156 anos da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre 

serve também para marcar o décimo aniversário do CAEP, espaço onde foram produzidos os concertos agora 

recordados. 

A Banda Euterpe recuou dez anos e escolheu alguns dos momentos mais marcantes dos seus espetáculos de aniversário. 

Numa produção que não vai deixar de fora as bandas sonoras de «Filmes em Concerto» e os sucessos de «50 Anos de 

Canções», vão ser ainda recordados temas originais, compostos por ocasião dos 150 anos da associação e clássicos da 

música portuguesa, interpretados por vozes bem conhecidas dos portalegrenses. 

O palco do grande auditório do Centro de Artes do Espetáculo volta assim a encher-se de convidados. Este ano 

acompanham a Banda Euterpe: CAEP Voices, Luís Sousa, Susana Teixeira, o Grupo de Cantares “O Semeador”, Ricardo 

Gordo e Samuel Lupi, Francisco Marchão (Mana), Dina Valério, Paulo Salgueiro, Leonor Parente, Nuno Ribeiro e Vítor 

Miranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Sociedade Musical Euterpe 

Nasceu no dia 1 de Dezembro de 1860 e é a mais antiga associação da cidade de Portalegre. A luta contra a crise e o envelhecimento 

de uma região marcam o passado e o presente da Sociedade Musical Euterpe. Algo que passa despercebido ao olharmos para o 

trabalho de um grupo maioritariamente composto por jovens, cuja média de idades ronda os vinte e cinco anos. A Banda tem uma 

estrutura actualmente composta por aproximadamente quarenta e cinco elementos e é dirigida pelo maestro Manuel Henrique 

Ruivo. 
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