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Mais informações
Festival Flamento Heritage

O Festival Flamenco Heritage, que celebra o legado da
história do flamenco, estará em varias cidades portuguesas
para apresentar shows, exposições, filmes e aulas de
mestrado.
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O Festival Flamenco Heritage realiza-se este ano pela primeira vez, de 26
outubro a 15 novembro de norte a sul do país e também em Madrid
(Espanha), procurando mostrar os melhores intérpretes e compositores da
música e dança flamenca sem esquecer a sua fusão com a cultura
portuguesa e ibérica.

Entre dos aguas. A Paco de Lucía
●
●

4 de novembro às 21h30.
Comprar bilhetes.

Entre dos aguas é uma homenagem ao maestro espanhol Paco de Lucía
(1947-2014) através de um dos melhores guitarristas da atualidade e de
um dos expoentes actuais do fado Hélder Moutinho e do brilhante Pedro
de Castro na guitarra portuguesa, como artistas convidados.

Raíces + Flamenco de Sangre
●
●

5 de novembro às 21h30.
Comprar bilhetes.

O Flamenco da Extremadura tem uma enorme importância no tecido
musical do Flamenco como património imaterial da humanidade. Miguel
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Vargas, patriarca e criador dos toques da Extremadura, escreve a sua
própria história no flamenco quando cria um estilo –“os Jaleos” – puro
“soniquetazo” com sabor a Extremadura. Acaba de ganhar o prémio Tio
Luis el de la Juliana 2016 – Colegio Mayor Universitário Isabel de
Espanha, que partilha agora com Paco de Lucia, Serranito y “El Pele”.
Isso encerrará o ciclo de performances Flamenco de Sangre. Grande gala
de baile flamenco, dos irmãos espanhóis Miguel e Ricardo Fernández,
que propõe “um duelo de dança, de duas forças que competem e
harmonizam e físicos similares com diferentes personalidades”.

Documentários
Enquanto isso, o espaço do Fórum de Lisboa na capital portuguesa
exibirá três documentários sobre o Flamenco entre 26 e 28 de outubro:
●

●
●

Morente Sueña la Alhambra de José Sanchez Montes. 26 de outubro às
19h.
Duende y misterio do flamenco de Edgar Neville. 27 de outubro às 19h.
Paco de Lucía: a busca de Curro Sánchez. 28 de outubro às 21h30.
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