
Cistermúsica 2011 ultrapassa
números do ano passado e atinge
cerca de 4700 espectadores
02 de Agosto de 2011
Última edição do Cistermúsica consolidou não só os números de
2010 como ainda o ultrapassou ligeiramente ao longo de perto
de dois meses de intensas actividades

A última edição do  Cistermúsica registou 4676 espectadores, números que representam um novo recorde de

audiência do Festival de Música de Alcobaça (o ano passado o Festival já havia ultrapassado a barreira dos 4300

espectadores). Além de confirmar a consolidação de um dos festivais de música erudita mais importantes do

país, e já com alguma repercussão internacional, o número total de espectadores agora apurado retrata ainda o

crescimento de um evento que durante perto de dois meses de intensas actividades ofereceu mais de 30 eventos

divididos entre várias secções: Programação Principal, Em Torno de Inês, Júnior e Famílias, Cisterdança,

Formação, Ciclo de Cinema e Off.

Já a preparar a comemoração dos 20 anos do Festival no próximo ano (2012), a Academia de Música de Alcobaça

pretende ainda na sequência da programação apresentada nos últimos anos, e segundo palavras do Director

Executivo do Festival, Rui Morais, “apresentar uma edição de qualidade inquestionável, um Cistermúsica

histórico”.“Este decorrerá, muito provavelmente, num período de tempo mais curto do que os dois meses de

concertos que desde o ano passado o Festival ocupa, de forma a captar ainda mais atenção do público e da

crítica”, garante Rui Morais. “Outro dos grandes objectivos é continuar a envolver a comunidade local num

festival de música que se pretende que seja, cada vez mais, para todos”, acrescenta.



Organizado pela Academia de Música de Alcobaça e pelo Município de Alcobaça, o Cistermúsica – Festival de

Música de Alcobaça não é apenas um dos mais relevantes acontecimentos artísticos na zona Oeste, onde o

crescimento e a afirmação têm sido uma constante, constituindo hoje, após a sua 19.ª edição e graças à qualidade

indesmentível da sua programação, uma verdadeira instituição cultural em toda a região e um dos eventos com

maior destaque no plano nacional e internacional.. 

Decorrido entre os dias 4 Junho e 31 de Julho, a edição 2011 do Cistermúsica foi marcada pelo regresso da

temática inesiana, associando-se à Comemoração dos 650 anos da Trasladação de Pedro e Inês para o Mosteiro de

Alcobaça (1361), provavelmente o mais universal dos mitos portugueses, assim como pela efeméride associada ao

Nascimento de Liszt e à Morte de Mahler.

Os nossos sinceros cumprimentos,

Academia de Música de Alcobaça
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