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Orfeão da Covilhã evoca Haydn
12 Março, 2009 • Comentar • 1 min (tempo de leitura)

Agendados seis concertos para assinalar bicentenário da morte do compositor austríac

O coro e orquestra de cordas do Orfeão/Conservatório de Música da Covilhã assinalam os
200 anos da morte de Joseph Haydn (1732-1809), grande compositor austríaco, com seis
concertos.

Do programa fazem parte a Missa Brevis em Fá Maior (Haydn) e a Missa Brevis em Sol
Maior (Schubert), sendo que o primeiro recital está agendado para amanhã à noite, na
igreja matriz do Tortosendo. No sábado, pelas 18 horas, as duas formações actuam na
Igreja de S. Francisco (Covilhã) e no domingo na igreja da Boidobra. Para Maio estão
programados mais dois concertos na igreja do Teixoso (dia 16) e na capela da
Universidade de Coimbra (dia 17), realizando-se o último desta homenagem a 27 de
Junho em Oeiras. Dirigido pelo maestro Gonçalo Lourenço, o coro do Orfeão é
constituído por cerca de 40 vozes e conta nestes concertos com a participação de solistas,
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alunos da Escola Superior de Artes Aplicadas (ESART), do Politécnico de Castelo
Branco, e de uma orquestra de cordas formada por professores do Conservatório e alunos
da Escola Profissional de Artes da Beira Interior (EPABI).
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