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CD duplo no Theatro Circo
Há um ano, o grupo 

bracarense levou o 

concerto de tributo 

a Zeca Afonso à sala 

principal do Theatro 

Circo, num grande 

espetáculo. 

Nesse concerto, fo-

ram revisitados vários 

temas do vasto reper-

tório que Zeca Afonso 

deixou, apresentando novas sonoridades através da inter-

pretação levada a cabo por várias formações: desde logo, o 

grupo organizador, que se fez acompanhar pelo conjunto 

Sopros de Zeca e ainda pelo Coro da Associação de Pais 

do Conservatório Gulbenkian de Braga. A direção musical 

esteve a cargo do maestro Filipe Cunha, que é professor, 

produtor musical e multi-instrumentista. 

Do concerto resultou a gravação de um álbum duplo, 

com 19 temas e quase 90 minutos de duração. O disco é 

lançado no próximo mês e a apresentação oficial será na 

noite do primeiro concerto: 23 de fevereiro. Publicado pela 

editora Açor, o álbum estará à venda nas lojas Fnac e El 

Corte Inglês de todo o país.

Colóquio
Antes das duas noites de concertos de fevereiro, também 

no âmbito da iniciativa “Amigos Maiores que o Pensa-

mento”, no dia 17 de fevereiro, pelas 21h30, a Biblioteca 

Craveiro da Silva acolhe um colóquio sobre a vida e obra 

de José Afonso e Adriano Correia de Oliveira, que inclui 

o lançamento do livro “Adriano Correia de Oliveira – Um 

trovador da liberdade” e momentos musicais pelo grupo 

Canto d’Aqui.

Participam o jornalista Rúben de Carvalho e o musicólogo 

Mário Correia, fundador do centro de música tradicional Sons 

da Terra e diretor do Festival Interceltico de Sendim.

Um total de 64 empresas do 
distrito de Braga receberam 
ontem os diplomas “Barclays 
PME Líder Award”, que desta-
ca a excelência do desempe-
nho empresarial durante o ano 
de 2011, o que lhes garantiu 
o estatuto de empresas PME 

Líder. A cerimónia realizou-
se ontem no centro Premier 
Barclays de Braga, instalado 
na avenida da Liberdade, na 
presença de representantes do 
IAPMEI e com os empresários 
distinguidos. Ao alcancarem o 
estatuto de PME Líder, as em-

Barclays entregou diplomas às melhores PME
ANTÓNIO SILVA

Daniel  � Lourenço

O grupo bracarense de 
musica tradicional portugue-
sa Canto d’Aqui apresenta-se 
amanhã, pelas 18h00, na Casa 
da Música, no Porto, para um 
pequeno espetáculo (qua-
tro temas) de divulgação dos 
dois grandes concertos que 
vão realizar-se em Braga no 
mês de fevereiro, de tributo 
a Adriano Correia de Oliveira 
e a José Afonso.

O espetáculo que o con-
junto bracarense está a pre-
parar para o próximo mês e 
do qual fará uma pequena 
amostra no Porto, visa assi-
nalar, respetivamente, os 30 
e 25 anos sobre as mortes 
de Adriano e de Zeca. O gru-
po Canto d’Aqui é apenas um 
de entre a mais de uma cen-
tena de entidades e persona-
lidades nacionais e estrangei-

presas garantem acesso a di-
versas condições especiais de 
financiamento, como é o caso 
da nova linha PME Crescimen-
to, com uma taxa de juro bas-

tante atraente.
As empresas ontem galar-

doadas, de vários pontos do 
distrito de Braga, representam 
diversos setores de atividade, 

desde as instalações elétri-
cas, passando pela carpinta-
ria, pela joalharia, a indústria 
têxtil, a maquinaria agrícola, 
os plásticos, a metalomecâ-
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Antecipação dos espetáculos de fevereiro em Braga

Canto d’Aqui apresenta-se 
na Casa da Música do Porto

ras que, tendo aderido ao ma-
nifesto “Amigos maiores que o 
pensamento”, criado pela As-
sociação José Afonso, preten-
dem fazer de 2012 o ano da 
celebração das obras musicais 
dos dois cantores.

A ideia é resgatar do esque-
cimento a vasta obra destes 
dois homens e divulgar jun-

to de uma geração mais jo-
vem as canções que deram 
alento à luta de um Portu-
gal passado e que hoje con-
tinuam muito pertinentes. As-
sim, nos dias 23 e 24 de feve-
reiro, o Theatro Circo volta a 
acolher o grupo Canto d’Aqui 
para dois espetáculos de ho-
menagem aos dois cantores 

desaparecidos.
Há vários anos que o grupo 

Canto d’Aqui evoca o aniversá-
rio da morte de Zeca Afonso 
a 23 de fevereiro, organizan-
do um espetáculo de homena-
gem, pelo seu papel central no 
movimento de renovação da 
música portuguesa nos anos 
60 e 70 do século XX.
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Grupo Canto d’Aqui

Cerimónia de entrega de diplomas realizou-se ontem no balcão Premier Barclays de Braga

nica, ou os produtos de saú-
de, entre outros. 

Em representação do banco, 
Luís Simões revelou aos pre-
sentes na cerimónia que o Bar-
clays foi o segunda instituição 
bancária a nível nacional que 
mais apoiou pequenas e mé-
dias empresas com a linha de 
crédito PME Invest VI.

O Barclays é um dos sete 
bancos em Portugal que pos-
sui protocolo com o IAPMEI/
/Instituto de Turismo para 
a certificação de empresas 
PME Líder, tendo sido o ter-
ceiro banco a nível nacio-
nal com mais adesões de no-
vas empresas durante o ano 
passado.

PsicoExame
Exames Psicotécnicos para Condutores

- Pesados Mercadorias e de Passageiros
- Transporte de Mercadorias Perigosas (ADR)
- Transporte Colec�vo de Crianças
- Bombeiros, Ambulâncias, Transporte Doentes
- CAP Taxi
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