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Volta a Portugal em Violino passa pelo
IPCB

A 9ª etapa da Volta a Portugal em Violino, do violinista Nuno Santos, teve como destino a 26 de maio,
a cidade de Castelo Branco e a Escola Superior de Artes Aplicadas do IPCB.
Integrada no projeto “Um violino nos locais mais improváveis”, esta iniciativa única de aventura, arte
e cultura, tem por objetivo tocar violino, interpretando em cada sítio de pernoita uma música do seu
último trabalho   "Fado Improvável", segundo disco do músico conhecido por surfar as ondas da
Nazaré e escalar as mais altas montanhas do mundo.

 Nuno Santos foi recebido pelo Presidente e Vice-Presidente do IPCB, pelo atual e anterior Diretores
da ESART-IPCB, por uma comitiva de amigos e por Custódio Castelo, docente da ESART-IPCB ao qual
entregou, num gesto simbólico de agradecimento e admiração, uma cópia do álbum "Fado
Improvável", que conta também com a sua participação, terminando assim uma etapa de 90 km em
bicicleta entre Pedrogão Grande e Castelo Branco.

Conheceram-se há 2 anos no mesmo palco, e foi a humildade e humanidade do guitarrista que lhe
chamou a atenção, pois apesar de ser conhecido internacionalmente e de ter pisado os maiores
palcos do mundo acedeu ao seu convite para gravarem um tema juntos, gesto que recorda com
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gratidão e carinho e que o inspirou nesta sua aventura.
Custódio Castelo, docente de Guitarra Portuguesa da ESART-IPCB, é um conhecido e aclamado
músico, reconhecido no panorama nacional e internacional, produziu e gravou inúmeros trabalhos
de outros artistas e enquanto solista, transportou a sua sonoridade aos mais importantes festivais
de música do mundo. Em 2010 foi distinguido com o Prémio Amália Rodrigues para o Melhor
Instrumentista de Fado. É docente do IPCB desde 2008, naquela que é a primeira licenciatura em
Guitarra Portuguesa.

O projeto Volta a Portugal em Violino iniciou a 18 de maio na Nazaré e terminará a 4 de junho em
Alcobaça, de onde é natural o violinista Nuno Santos.
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Contactos
Av. Pedro Álvares Cabral, nº 12

6000-084 Castelo Branco

(+351) 272 339 600 (tel:00351272339600)

(+351) 910 511 535 (tel:00351910511535) (Vodafone)

(+351) 965 956 971 (tel:00351965956971) (Meo)

(+351) 937 301 074 (tel:00351937301074) (Nos)

(+351) 272 339 601 (tel:00351272339601)

ipcb@ipcb.pt (mailto:ipcb@ipcb.pt)
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Cartão de Estudante (https://portal.sibscartoes.pt/santuniv/web/pt/FrontO�ce/Entities/Index/00050)
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