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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Violoncelista brasileiro Márcio Carneiro  
no Centro de Artes de Sines 

 
Márcio Carneiro, um dos grandes violoncelistas brasileiros, apresenta repertório barroco a solo 
no auditório do Centro de Artes de Sines, dia 4 de fevereiro, às 19h00. 
 
Márcio Carneiro nasceu no Rio de Janeiro e começou os seus estudos musicais aos seis anos.  
 
Depois de lhe ter sido atribuído o 1.º prémio da Associação das Escolas de Música do Brasil, 
ganhou uma bolsa do governo alemão para continuar a estudar na Europa com o famoso 
violoncelista André Navarra.  
 
Em 1976, obteve o diploma “cum laude” da Academia Chigiana de Siena e, em 1977, o diploma 
da Escola Superior de Música de Detmold, onde lhe foi oferecido o cargo de professor, que 
exerce desde 1979.  
 
O prémio do Concurso Internacional de Tchaikovsky, conquistado em 1978 em Moscovo, marcou 
o início de uma carreira fulgurante como concertista e pedagogo.  
 
Desde então, tem-se apresentado como solista acompanhado de numerosas orquestras, dando 
igualmente numerosos recitais por toda a Europa, América do Norte e do Sul, Japão e Coreia.  
 
Tanto o público como a crítica louvam a beleza e a cor do seu som, a perfeição da sua técnica e a 
autenticidade de estilos.  
 
O recital de Sines é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines e da Associação Pro 
Artes de Sines. 
 
A entrada custa 5 euros e pode ser reservada pelo telefone 269 860 080. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 

http://www.sines.pt/�
mailto:sidi@mun-sines.pt�

