
Quorum Ballet e Orquestra 
Sinfónica Portuguesa inauguram o 
Cistermúsica 2014
25 de junho de 2014
CINE-TEATRO DE ALCOBAÇA RECEBE BAILADO BASEADO NA VIDA DE ARISTIDES DE 
SOUSA MENDES E CLAUSTRO DO RACHADOURO NO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA LEVA A 
PALCO 100 MÚSICOS COM OBRAS DE RICHARD STRAUSS, MILY BALAKIREV E 
FREDERICO DE FREITAS

São os dois grandes espetáculos de abertura da atual edição do Cistermúsica – Festival de Música de 

Alcobaça: “30.000”, com coreografia de Daniel Cardoso e pelo Quorum Ballet, é um bailado em estreia 

absoluta que vem repôr justiça à figura de Aristides de Sousa Mendes no próximo sábado, dia 28 de junho, às 

21h30, no  Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro (CTA), enquanto a Orquestra Sinfónica 

Portuguesa subirá poucos dias mais tarde, a 3 de julho, quinta-feira, às 21h00, ao palco do Claustro do 

Rachadouro no Mosteiro de Alcobaça para interpretar um conjunto de obras épicas de Richard Strauss, Mily 

Bakirev e Frederico de Freitas.

A par destes dois grandes destaques do festival, arrancam ainda uma série de propostas incluídas na secção 

Júnior e Famílias, entre as quais se destaca o Espetáculo de Final de Ano da Academia de Música e Dança de 

Alcobaça, intitulado “Música, Dança, Ação!”, no dia 29 de junho, domingo, às 21h30, também no Claustro 

do Rachadouro no Mosteiro de Alcobaça com músicos, bailarinos e projeção visual em cena dedicada ao 

universo da Sétima Arte e em especial à tradição de alguns dos filmes de aventuras, animação e musicais 

mais reconhecidos de sempre.

Não só: a secção Júnior e Famílias abre igualmente ao público nos dias 1 e 4 de julho, das 10h00 às 18h00 e 

das 15h00 às 18h00 respetivamente, no Armazém das Artes em Alcobaça, os Recitais de Finalistas do Curso 

Profissional de Instrumentista de Sopro e Percussão e de Instrumentista de Jazz, culminar daquela que tem 

sido durante os últimos anos uma parceria feliz entre a Academia de Música de Alcobaça (AMA) e o 

Agrupamento de Escolas de Cister.



A não perder também, o Concerto de Laureados do 3º Concurso “Pequenos Grandes Talentos” da AMA que 

decorrerá no CTA, a partir das 21h30, no dia 2 de julho, quarta-feira, evento de consagração para os jovens 

músicos onde serão entregues os prémios aos mais recentes vencedores desta competição e na qual teremos 

a oportunidade de ouvir os alunos que conquistaram os primeiros lugares de cada escalão.

Os nossos sinceros cumprimentos,

Academia de Música de Alcobaça
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