PRESS RELEASE

PEDRO TAVARES AO VIVO, NO AUDITÓRIO DE MOSCAVIDE
Pedro Tavares prepara-se para uma noite absolutamente inesquecível! O Auditório de
Moscavide promete ser pequeno para receber todos os que querem ver, e ouvir, ao vivo um
dos grandes tenores portugueses da atualidade. Tudo isto a 14 de abril, a partir das 21h, com
o apoio da Music For All. Os bilhetes estão à venda por 8€ para crianças (dos 6 aos 12 anos)
e por 10€ para adultos.
Recorde-se que o solista da Banda Sinfónica da PSP revelou recentemente “Poeta e
Sonhador”, primeira amostra de um álbum cantado maioritariamente em português, “Em
Cantos”, registo que sucede a “Un Dia Llegará”. O próximo sábado é, assim, um dia
privilegiado para conhecer os êxitos do passado e os sucessos do futuro.

14.04 | Auditório de Moscavide, 21h, Adultos: 10€, Crianças dos 6 aos 12 anos: 8€

Pedro Tavares nasceu em Lamego, corria o ano de 1966. A entrada no mundo da música
acontece aos 15 anos na ordem de São Francisco Xavier, continuando posteriormente no
Conservatório Regional de Loures em solfejo e piano. Apenas com 16 anos integra o Coro de
Santo António dos Cavaleiros como Tenor.
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Aos 19 anos entra para o Teatro Nacional de São Carlos nas aulas de educação vocal, tendo
trabalhado durante nove anos com o maestro Cortes Medina. Em 2001, frequenta um Master
Class de Canto realizado pela Escola Profissional de Música de Almada com o professor e
maestro Helmut Lips. Um ano depois, participa num Workshop de Canto Gregoriano, em Évora,
organizado pela Escola de Música da Sé de Évora. Posteriormente, teve ainda aulas de
aperfeiçoamento do canto lírico. Em 2003, viria a integrar a Banda Sinfónica da P.S.P a convite
do Subintendente Ernesto Esteves, maestro à data.

A solo ou enquanto solista da Banda Sinfónica da P.S.P, já atuou em palcos como o Teatro
Maria Matos, o Teatro S. Luís, o Teatro da Trindade, a Casa da Música, o Centro Cultural de
Belém, a Fundação Calouste Gulbenkian ou o Auditório Municipal de Gijón (Astúrias, Espanha).
Nota ainda para a participação em alguns eventos especiais como a 9ª Sinfonia de Beethoven
com o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, no Mosteiro dos Jerónimos, na cerimónia dos
500 anos das Relações Luso-Nipónicas.
Atualmente, Pedro Tavares prepara-se para editar o álbum “Em Cantos”. Cantado
maioritariamente em português, este registo é apresentado pelo tema original “Poeta e
Sonhador”, estando prevista a edição para breve através da Music For All. Este registo sucede
a “Un Dia Llegará”, grande sucesso onde Pedro surpreendeu cantando na língua espanhola.
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