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Grande Semana de Música no I Estágio de Orquestra de Sopros da Sociedade Musical Euterpe de Portalegre 

Terminou em festa o primeiro Estágio de Orquestra de Sopros organizado pela Sociedade Musical Euterpe de 

Portalegre (EOSSME). Entre 24 e 29 de julho, sessenta e sete músicos vindos de todo o país tiveram a oportunidade 

de aprender e trabalhar com alguns dos melhores profissionais do meio. O ponto alto teve lugar no Centro de Artes 

do Espetáculo de Portalegre, no passado sábado, com um memorável concerto final. 

Com a direção artística do maestro da Euterpe, Henrique Ruivo e com o empenho dos professores Marco Silva, 

Mário Vinagre, Daniela Ruivo, Fernando Ferreira, Diogo Esteves, Rodrigo Lage, Nuno Arraiano, Rui Quintas e Sílvia 

Correia, o I EOSSME teve como principal objetivo trazer a Portalegre músicos de todas as idades, níveis de formação 

e localidades, com o objetivo de aprender e conviver com profissionais e colegas que partilham a mesma paixão 

pela música. Uma semana de trabalho intenso, num contexto e condições únicas. 

Depois do sucesso desta primeira edição, o objetivo é consolidar o projeto e torná-lo uma referência no calendário 

de estágios de orquestra a nível nacional e um dos maiores eventos culturais da cidade de Portalegre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre a Sociedade Musical Euterpe 

Nasceu no dia 1 de Dezembro de 1860 e é a mais antiga associação da cidade de Portalegre. A sua banda filarmónica conta 

com um grupo de cerca de quarenta e cinco elementos, composto maioritariamente por jovens, cuja média de idades ronda 

os vinte e cinco anos. Dirigida pelo maestro Manuel Henrique Ruivo desde 2003, a Banda da Sociedade Musical Euterpe de 

Portalegre é também conhecida pela produção de alguns espetáculos de sucesso como «Filmes em Concerto» e «50 Anos de 

Canções». 
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