Comunicado de Imprensa
Portalegre, 20 de julho de 2018
Mais de 70 músicos em Portalegre na segunda edição do Estágio de Orquestra de Sopros da Sociedade Musical
Euterpe
Pelo segundo ano consecutivo, a Sociedade Musical Euterpe organiza o seu Estágio de Orquestra de Sopros (EOSSME).
De 23 a 28 de julho, Portalegre vai acolher mais de 70 músicos de todas as idades e de diversos pontos do país para
cinco dias de trabalho a tempo inteiro com profissionais especializados.
Depois do sucesso da edição de 2017, a Euterpe voltou a apostar no formato que traz à capital do Alto Alentejo
profissionais que terão como missão desenvolver as capacidades de várias dezenas de músicos. Em relação ao ano
passado, registou-se um aumento de 30% no número de inscritos, um fator que demonstra a importância e o potencial
de um evento desta natureza na região.
Depois de uma semana de trabalho, o II EOSSME termina com um concerto de acesso livre, dia 28 de julho, às 17:00, no
grande auditório do Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre, momento que ficará também marcado pela
despedida do maestro Henrique Ruivo da direção artística da Euterpe.

Sobre a Sociedade Musical Euterpe
Nasceu no dia 1 de Dezembro de 1860 e é a mais antiga associação da cidade de Portalegre. A média de idades da sua Banda, com
uma estrutura de aproximadamente 45 elementos, ronda os 25 anos e é atualmente dirigida pelo maestro Manuel Henrique Ruivo.
Nos últimos anos, a Euterpe de Portalegre tem atraído cada vez mais público com a produção dos espetáculos «Filmes em Concerto»
e «50 Anos de Canções» e com a realização do seu Estágio de Orquestra de Sopros (EOSSME).
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