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Arquivo

Concerto da Primavera na Covilhã
25 Março, 2010 • Comentar • 2 min (tempo de leitura)

Banda da cidade e Orquestra Barroca da ESART actuam esta noite na Igreja de S.
Francisco

Esta noite acontece a quarta edição do concerto da Primavera, promovido pela Banda da
Covilhã na Igreja de S. Francisco (ao jardim). Com entrada livre, o recital é dedicado ao
barroco e tem a participação especial da Orquestra barroca da Escola Superior de Artes
(ESART) de Castelo Branco.

O concerto é precedido por uma palestra de Carlos Madaleno sobre a arte barroca,
nomeadamente as obras presentes na Igreja de S. Francisco, património sobre o qual
versou a sua tese de mestrado e publicada no livro “Convento de São Francisco da
Covilhã, um olhar através do tempo…”. Contextualizado o cenário, a música está a cargo
da Orquestra Barroca da ESART, que interpretará o Concerto “Alla Rustica”, de A.
Vivaldi; Concerto para 2 violas e Orquestra de Cordas, de Telemann, com as solistas:
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Márcia Ferreira e Susana Saraiva; Concerto para 2 violinos e orquestra de Cordas, de A.
Vivaldi, sendo solistas Nuno Vasconcelos e Maria João Batista e o “Adágio”, de T.
Albinoni. Por sua vez, a Banda da Covilhã tocará “Encanto”, de R. Smith, “First Suite in
Eb For Military Band, Op. 28”, de Gustav Holst, e “Adagio” do Concerto para Clarinete,
de Mozart, cujo solista será Bruno Silva. O reportório inclui ainda “Aida”, de Verdi, pela
orquestra sinfónica da banda anfitriã. A entrada é livre.
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