SIDI

NOTA À IMPRENSA

Coral Atlântico inicia comemorações
do 10.º aniversário com concertos no Centro de
Artes de Sines
O Centro de Artes de Sines recebe, no dia 21 de dezembro, às 16h30 e às 21h30, dois concertos
do Coral Atlântico. Designado "Concerto 10", é o início do ciclo festivo dos 10 anos de Coral
Atlântico, que se comemoram em 2015.
Nesta dupla apresentação, o Coral Atlântico revisita, com novos arranjos, temas que marcaram
10 anos de navegação musical.
O concerto é também uma homenagem a todos os que contribuíram para a construção deste
projeto e conta com a participação de vários convidados.
O Coral Atlântico nasceu em 2005, por iniciativa da Associação dos Serviços Sociais, Culturais e
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias Locais de Sines.
É constituído por trabalhadores das autarquias, seus familiares e por elementos provenientes da
comunidade do concelho de Sines.
No seu percurso regista atuações em Portugal e no estrangeiro, interpretando temas de vários
estilos.
Em 2010, participou na estreia mundial da obra “Missa de Anima”, do compositor e maestro
Lorenz Maierhofer.
Anualmente, o Coral Atlântico apresenta na sua cidade de Sines projetos musicais inéditos,
instrumentalmente suportados pela presença de músicos convidados.
Outro evento marcante, que se repete anualmente, é a grande festa coral protagonizada pelos
concertos «Coral Atlântico & Corais Convidados».
A condução coral está a cargo do maestro Fernando Malão, que dirige o grupo desde a sua
fundação. O coral juvenil é conduzido pela maestrina Ana Rita Candeias.
O bilhete para cada concerto custa 5 euros e pode ser reservado no balcão do Centro de Artes
de Sines (Tel. 269 860 080).
Os concertos são uma organização do Coral, com o apoio da Câmara Municipal de Sines.
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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).
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