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7 de outubro

Já estão escolhidos os Participantes do III Concurso
Internacional de Música de Câmara “Cidade de Alcobaça”
Competição conta com participações de Portugal, Espanha, Alemanha, França, Itália,
Holanda, Polónia, Grécia, Letónia, Lituânia, Rússia e Japão
Tal como previsto pelo regulamento e após analisadas as várias inscrições, já estão
definidos os grupos que irão participar na próxima edição do Concurso Internacional de
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” (CIMCA), que se realiza entre os dias 27 de
outubro e 1 de novembro no Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro.
Entre os participantes (ver lista abaixo) contam-se na sua maioria grupos e instrumentistas
oriundos de Portugal, mas também de países como Espanha, Alemanha, França, Itália,
Holanda, Polónia, Grécia, Letónia, Lituânia, Rússia e Japão, num total de cerca de 24
formações a concurso e com a presença de perto de 70 músicos, divididos entre as duas
categorias (Júnior e Sénior).
A lista oficial dos participantes fica assim estabelecida a partir de hoje, dia 7 de outubro,
recebendo todos os concorrentes um diploma de participação e os premiados uma
certificação correspondente à sua classificação após a sua participação na competição.
Este é um projeto que procura colmatar uma lacuna nacional no que se refere a eventos que
premeiam o mérito de músicos e grupos nacionais e também estrangeiros que encaram o
nosso país como uma possibilidade de lançarem a sua carreira, celebrando por outro lado o
talento, a criatividade e a capacidade dos jovens músicos.

Participantes Admitidos
Categoria Sénior
(grupos que não excedam em média os 30 anos de idade)
Dryads Duo – Duo de Violino e Piano (Portugal)
Vitaly Vatulya & Maria Nemtsova Duo – Duo de Saxofone e Piano (Rússia)
Hiller Sieber Duo – Duo de Piano e Violoncelo (Alemanha)
R2T2 – Duo de Guitarras (França)

Quinteto Argo Navis – Quinteto de Flauta, Oboé, Clarinete, Trompa e Fagote (Portugal)
Duo Beitan Sarti – Duo de Violoncelo e Piano (Letónia e Itália)
Marina Pacheco & Olga Amaro – Duo de Canto e Piano (Portugal)
Pulsat Percussion Group – Quarteto de Percussão (Portugal)
Trio Rodin – Trio de Violino, Violoncelo e Piano (Holanda)
Duo Jota – Duo de Flauta e Guitarra (Portugal)
Daniels´Satyre – Duo de Percussão e Flauta (Portugal)
Trio Ímpar – Trio de Saxofone, Violino e Piano (Portugal)
Quarteto de Cordas de Sintra – Quarteto de Violino, Viola e Violoncelo (Portugal)
Quarteto Contratempus – Quarteto de Canto, Clarinete, Violoncelo e Piano (Portugal)
Trio 92 – Trio de Piano, Violino e Violoncelo (Grécia e Polónia)
Fussion Percussion Duo – Duo de Percussão (Espanha)
Trio Météore – Trio de Violino, Saxofone e Piano (Japão)
Baltic Duo – Duo de Violino e Piano (Lituânia)
Duo “8 e 15” - Duo de Piano e Saxofone (Itália)
Categoria Júnior
(grupos que não excedam em média os 20 anos de idade)
Stravinstrio – Trio de Piano, Violino e Clarinete (Portugal)
Trio Púrpura – Trio de Clarinete, Violino e Piano (Portugal)
Opus 3 – Trio de Piano, Violino e Violoncelo (Portugal)
Éclatant Ensemble – Sexteto de Flauta, Oboé, Fagote, Trompa, Clarinete e Piano (Portugal)
Incertus Trio – Trio de Flautas (Portugal)

