FESTIVAL INTERNACIONAL DE ACORDEÃO DE TORRES VEDRAS
“ACORDEÕES DO MUNDO” TRAZEM MÚSICA À CIDADE
De 27 de outubro a 11 de novembro, Torres Vedras será animada pelas já tradicionais
sonoridades do acordeão. A 14.ª edição do Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras
– “Acordeões do Mundo” – traz cinco concertos ao Teatro-Cine de Torres vedras, um baile e 16
Merendas do Acordeão, o que permitirá entrecruzar o contemporâneo e o tradicional numa
festa musical para todos.
Nas palavras de João Garcia Miguel, diretor artístico do Festival, “a necessidade de organizar
eventos que sejam espaços de emergência para os anseios dos cidadãos e que permitam a sua
transformação, está na génese de “Acordeões do Mundo”. Criámos, assim, um espaço de
apresentação profundamente ligado ao património imaterial da cidade e que desperta grande
interesse por parte dos cidadãos”.
Na vertente mais contemporânea encontramos os concertos com realização no Teatro-Cine de
Torres Vedras.
SAMURAI (27 outubro), um supergrupo composto por quatro grandes mestres do acordeão
diatónico, de distintas nacionalidades, combina a arte destes mestres apresentando diferentes
técnicas e estilos, deixando um convite para saborear uma atmosfera íntima ou uma sessão de
dança selvagem.
O trio ANA KAP (França) apresenta “Trauma Show” no dia 28 de outubro. Além de um manifesto
génio musical, Ana Kap revela um sentido de humor muito particular.
Nesta edição de “Acordeões do Mundo” acrescentamos à fórmula existente um concerto de
homenagem a um acordeonista com uma longa carreira. TINO COSTA,
COSTA a comemorar 50 anos de
carreira, subirá ao palco do Teatro-Cine de Torres Vedras no dia 2 de novembro, acompanhado
de vários convidados.
GUILLEM ANGUERA (Espanha) apresentará o seu novo trabalho “14 Km”, no dia 3 de novembro,
no qual músicas lentas com grande expressividade e harmonias delicadas coabitam com
melodias mais ritmadas e alegres.
MOTIV (Portugal) farão a ligação do acordeão à guitarra portuguesa e percussão, fazendo-nos
viajar através de um espetro de sons, por vezes fado, outras tradicional, às vezes baião, ou até
tango e jazz. Encerram o ciclo de concertos do Festival no Teatro-Cine de Torres Vedras no dia 4
de novembro.

Concertos a não perder, todos com início às 21h30 no Teatro-Cine de Torres Vedras, para
marcar na agenda:
Samurai | 27 outubro | sexta
Ana Kap | 28 outubro | sábado
Tino Costa | 2 novembro | quinta
Guillem Anguera | 3 novembro | sexta
Motiv | 4 novembro | sábado
A 14.ª edição de “Acordeões do Mundo” apresenta ainda uma novidade: a realização do “Baile
Baile
com Fulano, Beltrano & Sicrano”,
Sicrano no dia 5 de novembro, 16h00, no Teatro-Cine. Este trio
transformará as sonoridades do acordeão diatónico com a harmonia dedilhada dos cordofones
sob a base rítmica da percussão em preciosas melodias para dançar. A entrada é gratuita.
Na vertente mais popular e que permite uma maior interação do público, as Merendas do
Acordeão voltam a animar os locais de convívio mais representativos, como os cafés,
cervejarias, restaurantes, bares… É, de certa forma, uma dupla homenagem, aos espaços e ao
instrumento, o acordeão, que juntos se associam aos saberes e sabores mais característicos da
região: os vinhos, os queijos, o pão e os bolos saloios.
Segundo João Garcia Miguel “a cidade torna-se um palco que é uma abertura para a
transformação social e possibilidade de encontro de diferenças de tempos e modos, onde as
perspetivas dos artistas se cruzam com as memórias dos espetadores.”
As Merendas do Acordeão realizam-se de 27 de outubro a 11 de novembro, todos os dias, às
17h30, com os seguintes acordeonistas:
Rodrigo Maurício | 27 de outubro
Local: Café Xeirinho, Parque do Choupal
José Cláudio e Catarina Brilha | 28 de outubro
Local: Hotel Dolce CampoReal Lisboa, Turcifal
Núcleo do Acordeão do Clube Académico de Penafirme | 29 de outubro
Local: Roots, Parque Verde da Várzea
Sofia Henriques | 30 de outubro
Local: Casa da Avó Gama, R. Serpa Pinto
Francisco Maia | 31 de outubro
Local: Café O Chave, R. Henriques Nogueira
José Cláudio | 1 de novembro
Local: Vinil, R. Serpa Pinto
Emanuel | 2 de novembro
Local: Cervejaria O Gordo, R. Almirante Gago Coutinho
Mario Paulo e João Costa | 3 de novembro
Local: Casa Boémia, R. Serpa Pinto
Tiago Inácio | 4 de novembro
Local: Ô Hotel Golf Mar, Porto Novo
Rúben Alves | 5 de novembro
Local: Pétala Dourada Pastelaria, R. Candido dos Reis
João Castro | 6 de novembro
Local: Restaurante Pizzaria Dom Romero, R. Guilherme Gomes Fernandes
Bianca | 7 de novembro
Local: O Pipo, R. Dr. Aleixo Ferreira
João Carlos Abreu e Ricardo Abreu | 8 de novembro
Local: Havaneza, Praça da República

António João | 9 de novembro
Local: Taberna 22, R. Alm. Gago Coutinho
Vítor Apolo | 10
10 de novembro
Local: Maria Cachucha, R. Dr. Aleixo Ferreira
Mario Paulo e João Costa | 11 de novembro
Local: El Manadas, R. Capitão Luis Boto Pimentel
Razões não faltam para se deixar animar por agradáveis sonoridades do acordeão que tornam a
cidade de Torres Vedras mais viva e vivida.
O diretor do Festival deixa o convite: “sejam bem-vindos e participem nesta festa tão
característica dos sentires da população de Torres Vedras”.
A 14.ª edição do Festival Internacional Acordeão de Torres Vedras “Acordeões do Mundo” é
uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras e do Teatro-Cine de Torres Vedras,
integra o programa das Festas da Cidade 2017; tem o patrocínio do Arena Shopping; Água
oficial: Vimeiro; Hotel oficial: Ô Hotel Golf Mar.
Informações úteis
www.acordeoesdomundo.com
Bilhetes
Concertos no Teatro-Cine de Torres Vedras
1 concerto - 5 €
Passe 5 concertos - 15 €
Baile - Entrada Gratuita
Descontos: Cartão Jovem: 50% e Cartão Sénior: 50%
Bilhetes à venda em: torresvedras.bol.pt, no Posto de Turismo de Torres Vedras, Posto de
Turismo de Santa Cruz, Museu Municipal, CTT, Worten, FNAC’s e, no dia a partir das 18h00, no
Teatro-Cine de Torres Vedras.
Classificação etária: M/6
Contactos
Câmara Municipal de Torres Vedras
Área de Comunicação da Câmara Municipal de Torres Vedras
Tel.: 261 320 751 | Tlm.: 918 773 343
comunicar@cm-tvedras.pt
TeatroTeatro- Cine de Torres Vedras
Av. Tenente Valadim, n.º 19 | Torres Vedras
Tel.: 261 338 131
teatro.cine@cm-tvedras.pt
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