NOTA DE IMPRENSA
FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACORDEÃO DE TORRES VEDRAS – ACORDEÕES DO MUNDO
“APROXIMAÇÃO DE MUNDOS E CIVILIZAÇÕES ATRAVÉS DO ACORDEÃO”
O Festival Internacional de Acordeão de Torres VedrasVedras- Acordeões do Mundo regressa a
Torres Vedras, integrado no programa das Festas da Cidade, para inundar a cidade de
música e animação. Nesta 13.ª edição do festival, que decorrerá de 27 de outubro a 12
de novembro,
novembro poderemos contar com 4 concertos,
concertos com realização no Teatro-Cine de
Torres Vedras e 17 Merendas do Acordeão que trarão uma nova vivência a vários
espaços sociais.
Acordeões do Mundo é um encontro único de sonoridades oriundas de várias
geografias, culturas e géneros musicais e possui duas vertentes distintas: a de partilha
do espaço social, mais ligada ao tradicional, concretizada na realização das Merendas
do Acordeão; e a outra, geradora de novas dinâmicas musicais, conseguida pela
realização de concertos no palco do Teatro-Cine de Torres Vedras.
Os Concertos
Segundo João Garcia Miguel, diretor artístico deste festival, “em 2016 aproximamos
mundos e civilizações. A música oriunda do mundo árabe, representada por
acordeonistas vindos do Líbano e do Egipto, é demonstração da vontade de nos
debruçarmos sobre o desconhecido. A música é um extraordinário veículo para ligar
ocidente e oriente e, assim, poder conhecer culturas com as quais temos vínculos
passados. (…) Teremos, também, músicos portugueses e brasileiros num cruzamento de
culturas e miscigenação que nos caracteriza.”
28 de outubro | sexta| ELIAS LAMMAM (Líbano)
29 de outubro | sábado| YOUSSRA EL HAWARY E BANDA (Egipto)
4 de novembro | sexta| FANDANGO (Portugal)
5 de novembro | sábado| RENATO BORGHETTI QUARTETO (Brasil)
O libanês Elias Lammam,
Lammam considerado o melhor acordeonista microtonal da sua geração
e um dos maiores do mundo, acompanhado pelo seu Ensemble, inaugurará o festival,
no dia 28 de outubro; seguindo-se Youssra El Hawary,
Hawary uma acordeonista, cantora,

compositora e atriz egípcia com uma presença muito expressiva em placo e estilo de
música único.
FANDANGO,
FANDANGO projeto que resulta numa mistura exótica de melodias portuguesas com
beats de eletrónica, sobe ao palco no dia 4 de novembro e, a encerrar os Acordeões do
Mundo em 2016, o gaúcho Renato
Renato Borghetti regressa a Torres Vedras com “Gaita na
Fábrica” na bagagem, em formação de quarteto, sempre fiel a uma sonoridade de raiz
folclórica.
De acordo com Ana Umbelino, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Torres
Vedras, estes concertos convocam culturas internacionais de referência e constituem
projetos musicais importantes, que contribuem para a internacionalização do festival e
para um diálogo multicultural, uma vez que, este ano, muitas propostas culturais vêm
do mundo árabe. Possibilita-se, assim, o conhecimento de uma cultura distinta, através
da apresentação de uma linguagem musical não tão comum entre nós.
Os quatro concerto que integram o festival realizam-se no Teatro-Cine de Torres
Vedras, às 21h30, e os bilhetes custam 5 euros por concerto/15 euros o passe (à venda
na bilheteira online, Posto de Turismo de Torres Vedras, Posto de Turismo de Santa
Cruz, Teatro-Cine de Torres Vedras, Museu Municipal, CTT, Worten, FNACs e, no dia, a
partir das 18h00, no Teatro-Cine de Torres Vedras. Há descontos Cartão Jovem e Cartão
sénior de 50%.
Mas o Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras não se esgota na realização
destes concertos. Com as Merendas do Acordeão privilegia-se a partilha da música nos
espaços de convívio, como cafés, bares, tascas, restaurantes e hotéis. Pretende-se a
vivência do espaço público, retirando a cultura das salas de espetáculo e espraiando-a
por espaços sociais onde os cidadãos se encontram, além de se possibilitar a descoberta
do território, do património e da ruralidade do concelho de Torres Vedras.
Todas as Merendas do Acordeão são de participação livre e gratuita e o programa
contempla a audição de acordeões, a prova de vinhos doc, de queijos e doces
tradicionais.
O programa das Merendas do Acordeão 2016 é o seguinte:
Mario Paulo e João Costa | 27 de outubro de 2016 | quinta | 17h30
Café Xeirinho, Choupal, Torres Vedras
Youssra El Hawary | 28 de outubro de 2016 | sexta | 17h30
Hotel Dolce Camporeal Lisbon, Turcifal
Núcleo do Acordeão do Clube Académico de Penafirme |29 de outubro de 2016 | sábado
| 10h30
Mercado Municipal de Torres Vedras
Elias Lammam |29 de outubro de 2016 | sábado | 17h30
Ô Hotel Golf Mar, Porto Novo
Sofia Henriques | 30 de outubro de 2016 | domingo | 17h30
Ambient&ar; Parque Verde da Várzea, Torres Vedras
Rúben Alves | 31 de outubro de 2016 | segunda | 17h30
Café O Chave, R. Henriques Nogueira, Torres Vedras
Rodrigo Maurício |1 de novembro de 2016 | terça | 17h30

Pétala Dourada Pastelaria, R. Cândido dos Reis, Torres Vedras
Emanuel | 2 de novembro de 2016 | quarta | 17h30
Restaurante O Gordo, R. Almirante Gago Coutinho, Torres Vedras
Mario Paulo e João Costa | 3 de novembro de 2016 | quinta | 17h30
O Pipo, R. Dr. Aleixo Ferreira, Torres Vedras
João Carlos Abreu e Ricardo Abreu | 4 de novembro de 2016 | sexta | 17h30
Casa da Avó Gama, Rua Serpa Pinto, Torres Vedras
Tiago
Tiago Inácio | 5 de novembro de 2016 | sábado | 17h30
Restaurante Pizzaria Dom Romero, R. Guilherme Gomes Fernandes, Torres Vedras
João Castro |6 de novembro de 2016 | domingo | 17h30
Vinil, R. Serpa Pinto, Torres Vedras
José Cláudio e Catarina Brilha | 7 de novembro de 2016 | segunda | 17h30
Casa Boémia, R. Serpa Pinto, Torres Vedras
Vítor Apolo | 8 de novembro de 2016 | terça | 17h30
Restaurante Ferrobico, R. Dr. Júlio Vieira, Torres Vedras
António João | 9 de novembro de 2016 | quarta | 17h30
Café Havaneza, Praça da República, Torres Vedras
Bianca | 10 de novembro de 2016 | quinta | 17h30
Taberna 22, R. Almirante Gago Coutinho, Torres Vedras
Francisco Maia | 11 de novembro de 2016 | sexta | 17h30
Maria Cachucha, R. Dr. Aleixo Ferreira, Torres Vedras
Tino Costa
Costa | 12 de novembro de 2016 | sábado | 17h30
El Manadas, R. Capitão Luis Boto Pimentel, Torres Vedras
O Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras – Acordeões do Mundo é uma
organização da Câmara Municipal de Torres Vedras; Programação e Produção do
Teatro-Cine de Torres Vedras; Patrocínio Arena Shopping; Apoio Oeste Portugal; Água
Oficial: Água do Vimeiro e Hotel Oficial: ô Hotel Golf Mar.
Toda a informação sempre atualizada em: www.acordeoesdomundo.com
Andreia Correia
Área de Comunicação da Câmara Municipal de Torres Vedras
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