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Este ano, a Comissão Europeia atribuiu novamente à Semana Internacional de Piano de Óbidos o label de qualidade 
EFFE – Europe for Festivals, Festivals foEurope. Desta forma a SIPO passa a fazer parte da Plataforma Europeia de 
Festivais Europeus na área da cultura. 

 
 
Em 2018, a Sipo festeja a sua vigésima-terceira edição sob o Alto Patrocínio de 

Sua Excelência o Presidente da República 
 
 
Descrição do Evento 
 
Cursos de Formação e Aperfeiçoamento  

 
O programa da SIPO 2018 segue o mesmo conceito pedagógico dos anos anteriores, facto 
que até agora tem provado atrair tanto os alunos das master classes como o público 
assistente.  
Os participantes das master classes têm dado especial importância ao facto da SIPO lhes 
permitir uma formação continuada com excelentes pedagogos. 
 
Concertos 
 
Os executantes são os professores/pianistas da SIPO, artistas convidados e os alunos 
participantes das master classes. 
Os programas dos concertos abrangem obras do repertório musical de todas as épocas.  
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Este ano, a SIPO consagra uma parte do seu programa ao compositor francês Claude 
Debussy comemorando o centenário da sua morte. 
Da mesma forma, outra parte do programa será dedicada ao pianista e compositor 
português José Vianna da Motta comemorando os 150 anos do seu nascimento. 
 
O concerto de encerramento terá lugar no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das 
Caldas da Rainha e será executado pela pianista portuguesa Olga Prats, comemorando os 
60 anos de sua careira e apresentando um programa com obras de Rey Colaço e Astor 
Piazzolla.   
  
Durante os concertos dos alunos participantes no dia 7 de Agosto serão atribuídos os 
prémios “Antena 2” aos estudantes que mais se destacarem e o prémio „ACIM“ para a 
melhor interpretação duma obra dum compositor português.  
Estes prémios serão atribuídos pelo voto do público e dos professores das master classes. 
 
Atividades paralelas 
 
Para além dos Cursos de Formação e dos Concertos do Festival, têm lugar as seguintes 
atividades paralelas: 
- Exposição de pintura do pintor português António Canavarro sob o título „Sem fonia, à 
procura da harmonia“ 
 
 
MASTER CLASSES 
 
1. Professores 

 
A lecionação das master classes da SIPO 2018 estará a cargo de 6 professores, 
personalidades de reconhecido valor musical e artístico, de dimensão internacional: 
 
Boris Berman           (Rússia)           
Manuela Gouveia    (Portugal)      
Luiz de Moura Castro (Brasil)   
Jura Margulis            (EUA) 
Josep Colom           (Espanha)                         
Artur Pizarro            (Portugal)             
 
Todos os professores estarão simultaneamente presentes, em Óbidos. 
Os professores lecionarão paralelamente nos três locais abaixo especificados. 
 
2. Datas 
 
29 de Julho a 11 de Agosto 
 
O dia 29 corresponde ao dia da chegada dos participantes das master classes e o dia 9 
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corresponde ao dia da partida dos mesmos. Os concertos terminarão no dia 11 de Agosto 
com o recital de piano dos Laureados SIPO 2017/Antena2 no Teatro Eduardo Brazão em 
Bombarral. 
 
3. Locais 
 
Auditório Municipal “Casa da Música”  
Óbidos              - posto à disposição pela CMO 
Igreja da Misericórdia                                  - posta à disposição pela “Misericórdia Óbidos”       
Casa da Barbacam (Pavilhão)           - posto à disposição pela ACIM  
Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha - colaboração com a 
Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
Teatro Eduardo Brasão           -posto à disposição pela Câmara Municipal 
                do Bombarral  
 
 
Locais para estudo dos participantes: oito locais para um máximo de 40 participantes (5 
estudantes por cada local) – locais postos à disposição pela CMO 
 
4. Horários 
 
Horários de funcionamento das master classes: 
10h00 - 18h00 (diariamente) 
 
Horários de estudo dos participantes: 
9h30 - 19h30 (diariamente) 
 
 
5. Custo das inscrições 

 
Assistência e custos de assistência às master classes: 

 
Todas as master classes estão abertas ao público ouvinte mediante uma entrada diária 
(com redução para professores, estudantes, pessoas de terceira idade e membros da ACIM). 

 
Custos de participação ativa com inscrição completa nas master classes: 1150,00€ 
(Englobando 4 aulas individuais com diferentes professores, 2-3 horas de estudo diário 
individual, frequência de todas as master classes, entrada em todos os concertos, atuação 
facultativa nos recitais dos participantes das master classes, jantar diário, visita turística e 
traslado do aeroporto Lisboa /Óbidos /Lisboa) 
 
6. Diplomas 

 
No final dos cursos serão distribuídos diplomas aos participantes das master classes e 
laureados do Prémio “Antena 2” e „Prémio ACIM“. 
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7. Nacionalidades dos estudantes inscritos na SIPO 2018 – (ainda há vagas) 
 
Brasil, China, Coreia do Sul, Espanha, Grécia, EUA, Portugal 

 
Terá lugar uma Visita turística oferecida pela CMO aos participantes das master classes, 
prevista para uma tarde. 

 
 

                                                       CONCERTOS 
Intérpretes 
 
Os concertos estarão a cargo dos 6 Professores convidados para lecionar as master classes. 
  
O concerto de abertura estará a cargo do Quarteto de Matosinhos (Auditório Municipal Casa 
da Música, Óbidos).  
 
Como nos anos anteriores, a ACIM oferece à Vila de Óbidos um concerto de órgão pela 
organista inglesa Bridget de Moura Castro. 
 
O concerto de encerramento é dedicado aos 60 anos de carreira da pianista portuguesa Olga 
Prats (Centre Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha) que tocará obras de Rey 
Colaço e Astor Piazzolla.   
 

 
Realizar-se-ão dois concertos a cargo dos participantes das master classes. 

 
Terão lugar 3 concertos a cargo dos laureados “Antena 2” da SIPO 2017 em Óbidos, 
Santarém (Fundação Passos Canavarro) e no Bombarral (Teatro Eduardo Brasão). 
 
Total: 13 Concertos 
 
Estes Concertos integram o “FESTIVAL INTERNACIONAL de MÚSICA de ÓBIDOS – 
SIPO 2018. 
 
Os Concertos terão lugar entre os dias 31 de Julho e 11 de  Agosto 2018.                               
 

           Locais de funcionamento 
 

Concerto de abertura: Auditório Municipal „Casa da Música“, em Óbidos (intra-muros)  
Concertos do Festival: Auditório Municipal “Casa da Música” em Óbidos (intra-muros) 
Concertos dos laureados prémio Antena2 2017: 
Auditório Municipal „Casa da Música“ e Óbidos, Fundação Passos Canavarro em 
Santarém e Teatro Eduardo Brasão no Bombarral 
Concerto de encerramento: Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da 
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Rainha (extra-muros). 
 
Horário: Todos os concertos terão lugar às 21 horas com exceção dos concertos dos 
laureados “Antena 2” que terão lugar lugar às 19h00 em Óbidos e Santarém e às 
16h00 no Bombarral. 
 
O concerto de órgão terá lugar na Igreja de St. Maria, em Óbidos, às 17h. 
 
Para informações detalhadas consultar, por favor, o website do Festival 
www.pianobidos.org 
 

 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES 
 

Exposição de Pinturas a óleo 
 

Por ocasião da XXIII edição da Semana Internacional de Piano de Óbidos, terá lugar uma 
exposição com pinturas de António Canavarro, na Galeria da Casa da Barbacam, Rua do 
Castelo 8, Óbidos. A exposição estará aberta ao público de 25 de Julho (abertura às 17h) 11 
de Agosto 2018, das 10 às 13h e das 14 às 18h.   
 
 

  
 Conferência a cargo de Joao Almeida, Diretor Antena2 

 
Tema da Conferência: Caminhos para um músico ter sucesso 
A conferência terá lugar no Pavilhão da Casa da Barbacam, Rua do Castelo 8, Óbidos, no dia  
4 de Agosto às 17h.   

http://www.pianobidos.org/
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