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O site do Cistermúsica 2011 foi seleccionado entre os "melhores do género" pelo portal germânico de "web
design" QNT Gallery, uma das mais consultadas plataformas de "web design" e "design" gráfico.

"Ficámos bastante satisfeitos com esta distinção e por figurarmos numa plataforma que escolhe os
melhores ´sites´ do mundo", disse à Lusa David Mariano, responsável pela área de comunicação do
Cistermúsica - Festival de Música de Alcobaça.

A QNT Gallery destacou igualmente o "site" dos The Gift, desenvolvido pela mesma empresa de Alcobaça, o
gabinete Velcro Design, coletivo multidisciplinar que opera nas áreas do "design" gráfico, "web design",
produção áudio e vídeo e desenho 3D).

O site da edição 2011 do festival distingue-se, segundo David Mariano, por "ser um cruzamento feliz de dois
vetores" assentes na "qualidade estética e irreverência, sendo simultaneamente muito prático e intuitivo".

Esta é a segunda distinção alcançada pelo Cistermúsica, depois de, na de edição 2010, ter sido elogiado
pela revista "on-line" NewWebPick.

No caso dos Gift, o site oficial do grupo de Alcobaça também foi desenvolvido pela Velcro e, apesar de ter
ainda algumas áreas em atualização, encabeça a página do potal na Internet QNT Gallery.

A empresa Velcro Design conta no seu portefólio com a produção de sites para músicos como Mariza,
Carminho, Rui Veloso ou Susana Felix. A QNT Gallery é portal que apresenta habitualmente uma selecção
de revistas de arte digital e uma galeria de "web design" (CSS), divulgando uma seleção das melhores
páginas que podem ser encontrados na Internet.

Esta selecção tem ainda como intuito inspirar a criatividade de designers e amantes da arte gráfica em
futuros trabalhos.

Integrando uma galeria com mais de 2500 dos melhores projectos web, a plataforma serve como montra
das melhores ideias do QNT, estimulando desta forma a discussão em torno da indústria criativa na área e
promovendo a votação dos melhores sites junto da comunidade global.
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