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Faltam 15 dias para terminar o prazo de 
inscrições no II Concurso Internacional de Música 
de Câmara “Cidade de Alcobaça”

Prazo de inscrições para a 2.ª edição do Concurso 
Internacional de Música de Câmara “Cidade de 
Alcobaça” encerra no próximo dia 15 de Fevereiro

A 15 dias do encerramento do prazo de inscrições, o II Concurso 
Internacional de Música de Câmara “Cidade de Alcobaça” (CIMCA) 
continua a convidar todos os interessados e potenciais participantes 
a entrar nesta competição que tem como um dos seus principais 
objectivos a divulgação da Música de Câmara. 

As inscrições podem ainda ser feitas até ao próximo dia 15 de 
Fevereiro, estando marcada a realização deste evento para os dias 10 
a 15 de Abril de 2011 no Cine-Teatro de Alcobaça – João d'Oliva 
Monteiro, local que volta assim a receber a segunda edição do 
evento.

Este é um projecto 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.

Além dos nomes que compõem o júri do concurso: António Rosa 
(Director Artístico),  Pedro Burmester, Alexandre Delgado, Hugo 
Assunção, António Oliveira, Luiz Fernando Pérez Herrero (Escuela 
Superior Reina Sofia, Madrid) e Gunter Pfitzenmaier (Staatliche 
Hochschule für Musik – Karlsruhe), o CIMCA 2011 volta a contar no 
papel de Embaixador com Nuno Azevedo, Administrador-delegado 
da Fundação da Casa da Música no Porto.

Refira-se 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). Já na Categoria Sénior, o prémio será 
de 5000€, também com concertos no Cistermúsica, CCB e Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura.
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