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II Concurso Internacional de Música de Câmara 
“Cidade de Alcobaça” decorrerá de 10 a 15 de 
Abril de 2011 e já tem as inscrições abertas

Já são conhecidas as linhas gerais da 2.ª edição do 
Concurso Internacional de Música de Câmara “Cidade 
de Alcobaça” que foram apresentadas na manhã de 22 
de Novembro em Conferência de Imprensa no Cine-
Teatro de Alcobaça

10 a 15 de Abril  de 2011: são estas as datas do II Concurso 
Internacional de Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” (CIMCA) 
que foram anunciadas através duma conferência de imprensa 
realizada na manhã do dia 22 de Novembro no Pequeno Auditório do 
Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, local que voltará a 
receber a próxima edição do evento.

No encontro com os jornalistas, que contou com a presença de Paulo 
Inácio, Presidente da Câmara Municipal de Alcobaça (CMA), António 
Rosa, director artístico do concurso, e Rui Morais, director da 
Academia de Música de Alcobaça (AMA), foi ainda anunciado a 
abertura oficial das inscrições para a competição que tem como um 
dos seus principais objectivos a divulgação da Música de Câmara.

Outra das novidades prendeu-se com a revelação dos nomes que irão 
compor o júri do concurso: António Rosa (Director Artístico) e Pedro 
Burmester repetem a presença, aos quais se juntam Alexandre 
Delgado, Hugo Assunção, António Oliveira, Luiz Fernando Pérez 
Herrero (Escuela Superior Reina Sofia, Madrid) e Gunter Pfitzenmaier 
(Staatliche Hochschule für Musik – Karlsruhe), figuras que expressam 
mais uma vez a qualidade e distinção colocada na escolha dos 
jurados.

Quanto aos prémios, ficou a saber-se ainda que os vencedores na 
Categoria Júnior receberão um prémio de 3000€ (patrocinado pela 
Fundação Inatel) e a oportunidade de se apresentarem em concerto 
no Cistermúsica e Centro Cultural de Belém (CCB). Para a Categoria 
Sénior, o prémio será de 5000€, também com concertos no 
Cistermúsica, CCB e Guimarães 2012 – Capital Europeia da Cultura.
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