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Politécnico

ESART
Alunos convocados para orquestras

A Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco continua a ver
alunos seus convocados para orquestras nacionais e internacionais. Inês
Pais, aluna do 3º ano da licenciatura em Música - variante Instrumento -
Violino, da classe dos professores Augusto Trindade e Alexandra Trindade,
foi admitida na Orquestra de Jovens da União Europeia.
A aluna foi selecionada após realização de concurso e irá realizar estágio e
tournée entre os dias 24 de março e 25 de abril. O estágio realiza-se em
Ferrara (Itália) com a realização de concertos seguindo-se Omã, Áustria,
Luxemburgo e Alemanha.
Sob a direção do maestro Vasily Petrenko, tendo como solistas as sopranos
Kristine Opolais e Natalya Pavlova e o tenor Michael Shade, a Orquestra de
Jovens da União Europeia interpretará Sinfonias de Bruckner, Shostakovich
e Mozart, para além de obras de Glinka, Strauss, Puccini, Tchaikovsky,
Mascagni, entre outras.
A Orquestra de Jovens da União Europeia foi fundada em 1976 no Reino
Unido, com o objetivo de reunir jovens talentos da União Europeia.
As audições realizam-se anualmente em vários países, para selecionar 140
jovens que terão a possibilidade de trabalhar com professores especialistas
em Instrumento, Maestros e Solistas de renome em grandes salas por todo o mundo.
Luis Lopes e Ângelo Cardoso alunos da classe de trompete da Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB,
dos professores António Quítalo e José Almeida, foram também selecionados, pelo segundo ano
consecutivo, para integrar a Orquestra Sem Fronteiras e a Orquestra Filarmónica Portuguesa,
respetivamente.
A Orquestra Sem Fronteiras (OSF) com sede em EDN, cruza na sua missão aspetos de intervenção

cultural, económica e pedagógica. Nasce
para servir a raia e a sua população,
combinando apoio ao talento jovem local,
com uma ampla disseminação cultural pela
região.
Fundada em Maio de 2016 por Osvaldo
Ferreira e Augusto Trindade, a Orquestra
Filarmónica Portuguesa integra um conjunto
de músicos de elevado padrão técnico e
artístico, premiados em concursos nacionais
e internacionais, ex-integrantes da

Orquestra de Jovens da União Europeia (EUYO) e de outras orquestras de jovens internacionais e ainda
músicos estrangeiros residentes em Portugal que se juntaram neste projeto para criar uma orquestra que
se estabeleça como uma referência e símbolo de qualidade, atuando em todo o território nacional.

1 Se não for a escola a estimular a
leitura, dificilmente a criança terá
acesso ao livro

2 Idanha e Geopark Naturtejo ganham
Prémio de Sustentabilidade na Feira
de Turismo de Berlim

3 UBI cria escola de formação

4 Prémios para a UBI

5 Coimbra cria sistema

6 Remover é possível

7 Minho em alta no software

8 Minho distingue 63

9 Católica conserva esculturas

10 Setor cervejeiro em debate
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