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BRAGA ENSIN0AGRUPAMENTO EM FESTA

BANDAS MUSICAIS DE CABREIROS 
E DE OLIVEIRA EM ESTÁGIO
Os estágios de bandas filarmónicas são
uma realidade actual, tendo surgido
agora a oportunidade das bandas 
de Cabreiros (foto) e de Oliveira  fazerem
o seu próprio estágio. 
O primeiro estágio das bandas começou
quinta-feira, dia 1, prolongando-se até
este domingo. O concerto final está
marcado para às 17h30 horas, 

no auditório do Insituto Português do
Desporto e Juventude.
Aliando o relacionamento entre músicos,
direcções e maestros de ambas 
as bandas, resultou a oportunidade 
de realização deste evento, onde está 
a ser trabalhado o repertório específico
para o concerto final, assim como 
o aprofundar de técnicas e saberes
musicais. “O facto de se juntar
elementos das duas bandas num mesmo

palco será um evento inédito 
e de promoção das próprias bandas”,
adianta fonte da organização, destacando
ainda a troca de conhecimentos, 
o convívio e acima de tudo o bem-estar
que se vive numa filarmónica, com a
prática de uma linguagem universal – 
a música”. Importa realçar “o factor
social das filarmónicas, que fica mais
seguro, assim como a convivência dos
jovens que as compõe”.

> josé paulo silva

Dezasseis por cento dos alunos

do Agrupamento de Escolas de

Maximinos receberam, anteon-

tem à noite, diplomas de valor,

mérito e excelência pelos resul-

tados alcançados no ano lectivo

2011-2012. O director do Agru-

pamento, Manuel Pereira, na

abertura da cerimónia de entrega

dos prémios escolares - que

encheu o grande auditório do

Parque de Exposições de Braga -

salientou a melhoria da apren-

dizagem que se traduziu também

nas posições alcançadas no re-

cente ‘ranking’ das escolas com

base nos resultados dos exames

nacionais.

“Vocês são a prova viva da ca-

pacidade instalada no Agrupa-

mento de Escolas de Maximi-

nos”, disse o director aos 319

alunos premiados com diplomas

de valor, mérito e excelência.

Manuel Pereira reforçou a

ideia de que o Agrupamento

“tem capacidade para responder

com qualidade” aos objectivos

dos alunos.

Na noite de anteontem foram

agraciados os alunos com me-

lhores resultados do 4.º ao 12.º

ano de escolaridade, jovens a

quem a direcção do Agrupamen-

to de Escolas parabenizou “pelo

investimento que fizeram”.

Sarau cultural
A cerimónia de entrega de

prémios foi abrilhantada com

números de teatro, música, poe-

sia, dança e ginástica protagoni-

zados por alunos de escolas do

Agrupamento.

No último ‘ranking’ das esco-

las, a Frei Caetano Brandão,

estabelecimento 2º e 3º ciclos do

ensino básico do Agrupamen-

to de Maximinos, surge no lugar

149 entre 1 320 escolas e a Es-

cola Secundária de Maximinos

em 77.º, no universo de 608 es-

colas deste nível. Atendendo

ao contexto cultural e socioe-

conómico, a ‘Frei Caetano’

aparece em 4.º lugar a nível na-

cional e a ‘Secundária’  como a

melhor escola do seu nível no

seu contexto, destacou, recen-

temente, o director do Agrupa-

mento.

Escolas de Maximinos
premeiam mérito e excelência
Mais de 300 alunos das escolas do Agrupamento de Maximinos receberam diplomas de

valor, mérito e excelência. Cerimónia decorreu no PEB.
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Alunos do Agrupamento de Escolas de Maximinos deram expressão artística à cerimónia de entrega de prémios

Livro sobre a voz com apresentação
no Conservatório de Música
O livro ‘A voz, a fala, o canto: Como
utilizar melhor a sua voz: cantores,
actores, professores...’, da autoria de
José de Oliveira Lopes, é apresentado
dia 9 de Novembro, às 18.45 horas,
no Conservatório de Música 
Calouste Gulbenkian.
O autor desta obra tem no seu cur-
rículo cerca de 1 500 actuações co-
mo solista, em concerto, ópera e
recital em todo o mundo. Foi profes-
sor na Universidade de Aveiro, Aca-
demia Superior Metropolitana, Escola
Superior de Música do Porto e no
Conservatório Nacional. É frequente-
mente convidado para ‘masterclasses’ na Europa, Brasil, China, Japão,
Rússia e Estados Unidos da América.
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José de Oliveira Lopes

Publicidade

* no dia do seu aniversário
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