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 –





 –         

             





            



           

             










           

       





         



          

          







            



     Educação pela Música e… para a Música! 

             

          



       –    

            













 

 



 –

           

         

          

ranjos provenientes da musicalidade popular/tradicional… e não só!

      

          

  



           

        














           

         













             

 



 

           

            









 







            

        

           

 



          

          

        





 –















          
            







          
              
             

 

            
           
           
 
   

       

 








 



 



 
 



 



 –





          
 –





–             

             
          

          


            
outrora e de hoje; outros, sentenciam uma morte anunciada… mas continuam como
           
       
        
etnológicas dignas de constarem no museu…no museu da vida onde continuem a
           


           
           

          
           

  
            
             
         
 –        
 –

 
           

           
             
 


          
            
        
          
            
          
revitalização e integração da sociedade, toda a sociedade, de ontem e de hoje… porque


 
 









          
           
            
           


            
         
          
           
          
           
    
           


          
            





            


             

           
             
            
         
            
            


a Escola, nunca encontrei… mas vou voltar a encontrar!
 





   –




  



    

     

    





    



   



     



 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –









 – –



   – 

     





    



     

     

      

  

      





 

            



          

 d’Orfeu Associação Cultural

 

   O Nosso Cavaquinho…    

           







        





         

          







         

           





 
Com Sérgio Godinho… à Terça





             

 Com Sérgio Godinho… à Terça  

 









Da necessidade da oferta à oferta necessária…









   

           





















 





 –



















 –









































 –



      













 



















































 –











 –













 –











 –







 –

 –

  

 



        –  

 

 







  

  

  



    

    –      

 

 

          –  



        



 

  

       ucação pela Música… e para a

 

            



  

         



  

 –  



   –     

 

 –      

 – 

              



           

 

  





      –    



       



           



  

  



      











  

  

   



  

 

 



   



 

 

             











          



 



 

  

  

  

             









 







  

 



  

 

  

 

 

 

  

           



 



            







         



















 –















 



 €

 – 


           
  

          



 






            
          
             

            
              
           
          

 









        







             

 
         
           
         
           
          
    
           
         
 
 

 






            
         

          



              

               
             
 

          

   
  
               

           





           
         

              
       

    
   










            









 
 
            
 

 




       







 
 







          


   
             
     
    
            


             
  –  
           


        










   
           
 
          
            
               







       



 





 –



































 –





  
 
              
            

 
 


 


   

 
 





      –  








          

 –

          

           

 

           

  

  –

    –      



          



            



a minha própria casa, a minha própria família… que o é de verdade.



 

             

              

 –           





            

          

       











 

 

           

           









 





 –

  –          

          







           

            

          



          

         

            

             





              



          









o Coro de Pais não terminou… eu é que saio. Saio com a consciência tranquila de ter



         



          



             



            

           





          



as minhas razões, que as respeitem, e que as aceitem… e não me questionem! Tudo na

               

















 













 –

  

 –
           

 



      – 
 













 –









 





  


















 –

  
          


 
 






  







 

 –

             





          



          

 

         



 

               





           

             





           





           











              









           



            



















  

    



 




























 


 

 









 



























 –










 –



 –


 –

 
              










            
  









            







  
       
  
 











           





 

 


 –
 

 –




 –






 
             
             
            
           
 
 
  
            
         
funcionários, pais e encarregados de educação, alunos… faltou também publicidade nos

           
            

 

            
         





          
conferências… Vitorino ao assis         
     
          
         

onde lhes interessa e sejam capazes de serem eles as estrelas… nó  

    até faz antever que tudo correu mal… engane 
  
           
  
         

Depois o Concerto Final... bom…só visto porque nã      
junta (só faltou a Autarquia): pais e encarregados de educação, alunos, professores… e
           

              
              

 
           



 



























 



              

            



            

  

 




