PRESS RELEASE

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA
TENOR PEDRO TAVARES APRESENTA “POETA E SONHADOR”

Pedro Tavares é portador de uma voz com a qual a maioria dos seres humanos apenas pode
sonhar. Isso levou-o a integrar, com apenas 16 anos, o Coro de Santo António dos Cavaleiros
como Tenor. Desde então, a sua carreira tem sido um exemplo na música clássica. Teve o
privilégio de trabalhar com alguns dos maiores profissionais da área, pisando os maiores
palcos nacionais, e não só, a solo ou com a Banda Sinfónica da P.S.P da qual é solista.
Atualmente, revela o tema original “Poeta e Sonhador”, primeira amostra do álbum “Em
Cantos”, que está a ser finalizado e que sucede a “Un Dia Llegará”, registo cantado
integralmente em espanhol. Este novo álbum será maioritariamente cantado em português e é
editado pela Music For All.

No dia 14 de Abril, Pedro Tavares estará em concerto único no Auditório de Moscavide,
apresentando este novo registo em primeira mão.
14.04 | Auditório de Moscavide, 21h00, Adultos: 10,00€, Crianças dos 6 aos 12 anos: 8,00€
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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.

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.

C ON TACTOS

T: +351 211 374 276
E: promotion.rt@musicforallnow.com

www.musicforallnow.com

