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Linhas gerais do II Concurso Internacional de 
Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” serão 
apresentadas no próximo dia 22 de Novembro

Conferência de Imprensa decorrerá no Cine-Teatro de 
Alcobaça na manhã de 22 de Novembro onde serão 
dadas a conhecer as principais novidades da 2.ª 
edição do Concurso Internacional de Música de 
Câmara “Cidade de Alcobaça”

A Academia de Música de Alcobaça (AMA) e a Câmara Municipal de 
Alcobaça (CMA) vão apresentar as linhas gerais da próxima edição do 
Concurso Internacional de Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” 
(CIMCA) através duma conferência de imprensa convocada para o 
próximo dia 22 de Novembro, pelas 11h 30, no Pequeno Auditório 
do Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva Monteiro, que contará com 
a presença de Paulo Inácio, Presidente da CMA, António Rosa, 
director artístico do concurso, e Rui Morais, director da AMA.

O CIMCA é uma organização da CMA e da AMA que tem por um lado 
o objectivo de divulgar a Música de Câmara e por outro colmatar 
uma lacuna nacional no que se refere a eventos que premeiem o 
mérito de músicos e grupos nacionais e também estrangeiros 
capazes de encarar o nosso país como uma possibilidade de 
lançarem a sua carreira, celebrando ainda o talento, a criatividade e a 
capacidade dos jovens músicos.

A primeira edição do CIMCA, realizada entre 29 de Março e 3 de Abril 
de 2009,  teve como vencedores o Trio Impressões (Categoria A) e o 
Messiaen Quartet (Categoria B), reunindo cerca de 130 músicos e 30 
grupos das mais diferentes nacionalidades (Brasil, Estados Unidos, 
Espanha, Polónia, França, Rússia e Portugal).

O júri do concurso foi composto então por nomes como António 
Rosa (Director Artístico), Sérgio Carolino, Pedro Burmester, Manuel 
Campos, Martin Andre, José Rafael e Jed Barahal, exemplos claros da 
qualidade e distinção colocada na escolha dos jurados que tiveram a 
árdua missão de avaliar as prestações de todos os participantes.
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