II CONGRESSO INTERNACIONAL PAISAGENS SONORAS

RANCHO DE CANTADORES DE ALDEIA NOVA DE SÃO BENTO
Morada: Rua do Sobral, 22, 7830-082 Vila Nova de São Bento
Telefone: +351 961 528 663
E-mail: ranchodecantadoresansbento@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/F%C3%A3s-do-Rancho-de-Cantadores-de-Aldeia-Nova-SBento625510734241168/
Fundação: 1986
Trajes: domingueiro ou de casamento, usado nas primeiras décadas do século XX, em Aldeia Nova de S Bento: calça,
colete, jaqueta, cinta preta, camisa branca arrendada, lenço de seda com nó direito, bota caneleira e chapéu de copa
alta e afunilada. Como adereço, um relógio com corrente de ouro ou de prata, pendente do bolso do colete.
Ensaiador: Pedro Mestre
Número de elementos: 37
Ensaio: sexta-feira
Discografia: duas Cassetes gravadas nos anos 80 e 90 e dois CDs, o “Cantes de Aldeia” gravado em 1991 e o
trabalho “Rancho de Cantadores de A. N. de S. Bento”, lançado em Novembro de 2016
Currículo: O Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento, nasceu em Abril de 1986. Herdeiros de uma longa
tradição da arte de bem cantar, que sempre foi apanágio da sua Vila, de há muito reconhecida na região como uma
“terra de bons cantadores.
O Rancho teve desde a sua fundação, brilhantes classificações nos grandes concursos de cantares
alentejanos realizados em Beja, prova em que participavam anualmente cerca de 30 Ranchos: 1.º Prémio em cante
em 1986; 3.º Prémio em cante e 3.º prémio em trajes regionais em 1987 e 1.º Prémio em cante e 2.º prémio em trajes
regionais em 1989.
Das várias atuações realizadas, de destacar, em Portugal nos mais diversos palcos, como a Cultulgest, Gulbenkian,
Centro Cultural de Belém, Coliseus de Lisboa e Porto, Teatro Nacional de S. Carlos, ainda no Palácio de Belém e S.
Bento, Sé de Lisboa e Convento de Mafra, duas participações no Festival Terras Sem Sombra, 2016 em Madrid e 2017
em Sevilha. Várias atuações no estrangeiro, nomeadamente no Brasil, Macau, Alemanha, Bélgica, Estados Unidos da
América, Espanha e França.
O último trabalho discográfico foi lançado no dia 25 de Novembro de 2016, que conta com a participação de vários
cantores profissionais, nomeadamente: António Zambujo, Miguel Araújo, Luísa Sobral, Jorge Benvinda e Pedro Mestre.
Este trabalho é desde o dia 25 de Janeiro de 2017, disco de ouro.

