
Carmina Burana de Carl Orff 
abre em grande o Cistermúsica

23 de junho de 2015
CLAUSTRO DO RACHADOURO NO MOSTEIRO DE ALCOBAÇA ACOLHE CONCERTO DE 
ABERTURA DO FESTIVAL COM CERCA DE 180 MÚSICOS EM PALCO E JENNY SILVESTRE
E LUÍS PEÇAS VIAJAM POR IGREJAS DE PATAIAS E SÃO MARTINHO DO PORTO

Será sem dúvida mais um grandioso Concerto de Abertura do Cistermúsica – Festival de Música de Alcobaça: 

Carmina Burana de Carl Orff será levada a palco no próximo dia 26 de junho, sexta-feira, às 22h00, no Claus-

tro do Rachadouro no Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, pela Banda Sinfónica de Alcobaça, Coro Sinfónico 

Lisboa Cantat, Coro Infantil Lisboa Cantat e Coro Infantil da Academia de Música de Alcobaça (AMA), a par dos

solistas Ana Paula Russo (soprano), Carlos Monteiro (tenor) e Diogo Oliveira (barítono), num espetáculo que 

contará com cerca de 180 músicos sob a direção musical de Rui Carreira e a direção do coro de Jorge Alves.

Um dia mais tarde, no sábado, 27 de junho, às 21h30, a cravista Jenny Silvestre e o contratenor Luís Peças via-

jam até à Igreja Matriz de Pataias onde apresentarão um programa de Música Barroca composto por obras de 

François Couperin, Henry Purcell e Georg Friedrich Haendel, proposta que será repetida no domingo, 28 de ju-

nho, às 18h00, na Igreja Matriz de São Martinho do Porto, sendo ambos os concertos de entrada livre no con-

texto da habitual aposta do festival em descentralizar a sua oferta na região.

A acompanhar estes espetáculos de arranque do festival, tornará a haver uma série de propostas integradas na 

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

Dança de Alcobaça, intitulado The Sound of Musicals – Ao Som dos Musicais, no dia 28 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 dos musicais e devolvendo ao palco a memória de algumas das melhores produ-

ções de sempre nesta área.

Mais: a Academia de Dança de Alcobaça apresenta a 27 de junho, sábado, às 11h00, no Centro Cultural Gonçal-

ves Sapinho na Benedita, o espetáculo O Carnaval dos Animais, uma revisitação da obra de Camille Saint-

Saëns, e no mesmo dia, às 19h00, a Orquestra de Saxofones da AMA dará um concerto, sob a a direção de Nuno

Mendes, no Museu do Vinho em Alcobaça, numa iniciativa que decorrerá no âmbito do evento “Vinhos de Cis-

ter”.

Ainda nesta secção, que este ano conta com a Fundação Millennium bcp como Mecenas Exclusivo, teremos o 



Concerto de Laureados do 4.º Concurso “Pequenos Grandes Talentos” da AMA no dia 1 de julho, quarta-feira, 

às 21h30, no Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, evento de consagração onde serão entregues os 

prémios aos mais recentes vencedores desta competição e na qual teremos a oportunidade de ouvir os alunos 

que conquistaram os melhores lugares de cada escalão.

Prevista para o período de 26 de junho a 26 de julho, a edição 2015 do Cistermúsica comemora os 25 Anos da 

elevação do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça a Património da Humanidade, celebrando a vocação histórica

e universal de um dos mais importantes mosteiros da ordem de Cister e de um concelho com uma forte ligação 

à música.

Os nossos sinceros cumprimentos,

Academia de Música de Alcobaça
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