
CANTOS DA QUARESMA
César Prata e Sara Vidal

Lançamento a 16 de Fevereiro de 2018

Em 2017, os músicos César Prata e Sara 
Vidal estrearam o espectáculo “Cantos da 
Quaresma” em palco. Este ano é a vez da 
edição discográfica, com data de lançamento a 
16 de Fevereiro de 2018, sob o selo da Sons 
Vadios.

A Quaresma representa na tradição musical 
portuguesa um período de sublimação. Saídos da 
folia do Entrudo, seguem-se quarenta dias  de 
abstinência  e reflexão. Ausentes  os  bailes, calados os 
instrumentos  musicais  e até o toque dos  sinos, a 
música tradicional portuguesa incorporou a 
religiosidade profunda da época quaresmal, geradora 
de formatos musicais  essencialmente vocais, 
pungentes  e profundamente belos: encomendações 
das almas, martírios, loas, alvíssaras.

Foi este o desafio que dois  dos  músicos mais  prolíficos  da música tradicional portuguesa abraçaram. A partir de 
recolhas de várias  zonas  do país, César Prata e Sara Vidal desprendem o canto do compasso do rito religioso e 
convertem-no a  uma musicalidade mais  ampla, com novas  sonoridades melódicas  e instrumentais, pouco usuais na 
prática popular. O resultado final é o equilíbrio entre o respeito pelo legado da tradição e o atrevimento do perpetuar 
da reinvenção.

Esta  é uma edição Sons  Vadios  com o apoio institucional do Município de Trancoso, Município de Castelo Branco, 
Convento de Balsamão - Marianos da Imaculada Conceição e Município da Guarda.

César Prata e Sara Vidal

Cantos da Quaresma

Alinhamento
01 / Nome de Maria 02:32
02 / Louvado no Sisso 02:04
03 / Com o grande peso da cruz 04:12
04 / Santos Passos / Já lá gritam no Calvário 04:02
05 / Encomendação das Almas 02:53
06 / Devoção das Almas 01:34
07 / Encomendação das Almas 03:31
08 / Encomendação das Almas 03:44
09 / As excelências da Virgem 01:33
10 / Martírios do Senhor 04:17
11 / Aleluia 02:04
12 / Aleluia da Festa das Rosas / Já apareceu a Aleluia 02:46

Ficha artística
Todos os temas são músicas tradicionais portuguesas, com 
arranjos de César Prata e Sara Vidal.

César Prata voz, guitarra, kalimba, sanfona, hangdrum, 
ponteiro, adufe e percussões
 
Sara Vidal voz, harpa celta e adufe

Ficha técnica
Gravado em Novembro de 2017 no estúdio RequeRec.

Gravação, Mistura e Masterização César Prata
Produção musical César Prata e Sara Vidal
Ilustração e Grafismo João Pratas

Edição, Distribuição e Assessoria de Imprensa
Sons Vadios - Cooperativa Cultural, CRL
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Sónia Gaspar 927 456 990 | Sara Vidal 931 381 880

Material promocional 
www.sonsvadios.pt/cantosdaquaresma 

Apoio institucional
Município de Trancoso, Município de Castelo Branco, 
Convento de Balsamão - Marianos da Imaculada Conceição e 
Município da Guarda.
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