
Festival oferece seis concertos em
quatro dias nos mais variados locais
dentro e fora do Concelho
10 de julho de 2013
SOFIA SILVA E MARGARIDA PRATES, MIGUEL YISRAEL, VOZES ALFONSINAS, SÉRGIO
CAROLINO E DANIEL BERNARDES VIAJAM PELA REGIÃO NUMA SEMANA EM CHEIO QUE AINDA
RESERVA INÚMERAS NOVIDADES 

Nos próximos dias o Cistermúsica também vai para fora cá dentro: são inúmeros os concertos e as propostas

que o festival nos reserva no final desta semana em vários locais e espaços da região, dando ao público a

oportunidade de assistir, sempre com entrada livre e em apenas quatro dias, a seis concertos que, mais uma

vez, apostam numa forte descentralização cultural e artística no Concelho de Alcobaça (e não só) – destes

seis espetáculos metade deles decorrem fora da cidade.

Comecemos pelo Recital de Flauta e Piano por Sofia Silva e Margarida Prates que amanhã, quinta-feira, às

21h30, leva obras de Camille Saint-Säens, Carl Reinecke, Franz Schubert e Ian Clarke à Igreja Matriz de Évora

de Alcobaça e se repete no dia 13 de julho, sábado, pelas 18h00, na Biblioteca Municipal da Nazaré – estes

concertos contam com o apoio da Paróquia e Junta de Freguesia de Évora de Alcobaça e, no último caso, com

a parceria da Câmara Municipal da Nazaré (iniciativa que se realiza pela primeira vez neste âmbito).

Pelo meio, a 12 de julho, sexta-feira, às 22h00,  o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça receberá, através de

vários espaços, o grupo Vozes Alfonsinas que interpretarão um programa medieval, intitulado “Os

trovadores: imagem romântica, música medieval”, onde se integra a mais antiga canção conhecida

dedicada a Inês de Castro e que será precedido, pelas 21h00, pela Conferência “Inês de Castro no

Romanceiro Ibérico” da especialista Maria Leonor Machado de Sousa.

Também no sábado, dia 13 de julho, às 22h00, a Igreja Matriz de São Martinho do Porto acolhe pela primeira

vez no festival um Recital de Alaúde por Miguel Yisrael, que leva como título “O Alaúde do Rei: Música



Barroca de Versalhes e permitirá ouvir obras de Germain Pinel e Robert de Visèe, compositores da Corte de

Luís XIII e Luís XIV.

Já no domingo, dia 14 de julho, pelas 11h30, igualmente no Mosteiro de Alcobaça, a secção Júnior e Famílias

mostra-nos o conto infantil “Pedro e o Lobo” pela Banda Sinfónica de Alcobaça, evento que terá a

participação da Academia de Dança de Alcobaça, num espetáculo especialmente dedicado às crianças que

une música e dança ao vivo. Ainda neste dia, às 18h00, Sérgio Carolino tem Carta Branca no Cine-Teatro de

Alcobaça – João d'Oliva Monteiro para uma reunião imperdível com outros grandes músicos alcobacenses e

onde, entre outras peças, será apresentada em Estreia Absoluta a obra “Imagens da minha Terra” do

compositor Daniel Bernardes.

Os nossos sinceros cumprimentos,

Academia de Música de Alcobaça
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