Uma Igreja
um Concerto
dezembro 2019

6 dez / sex / 21h30
Igreja Matriz do Montijo

As Grandes
Canções
Natalícias
Clássicas
e do Cinema

Ensemble Vox Angelis
Este concerto é realizado por dois
grandes cantores - Pedro Miguel
Nunes (barítono) e Diogo Tomás
(tenor) – acompanhados ao piano
por Daniel Sanchesn que irão interpretar os grandes clássicos como
Adeste Fideles, Holy Night, Noite
Feliz, entre outros, bem como as
grandes canções de Natal de Judy
Garland, Nat King Cole, Barbra
Streisand e dos filmes que passam
sempre no Natal, como Música no
Coração e o Feiticeiro de Oz.

14 dez / sáb / 15h30
Igreja de São Jorge,
Sarilhos Grandes

Concerto
Júbilo

Ângela Silva
Francisco Sasseti
Ângela Silva e Francisco Sassetti são
dois músicos de renomado prestígio
e com diversos cd’s gravados, que
nos trazem um concerto de Canto
e Piano constituído por repertório
eclético de compositores eruditos.

16 dez / seg / 21h30
Igreja Matriz do Montijo

Concerto
com Orquestra
de Sopros
e Coro Infantil
e Juvenil

Conservatório Regional
de Artes do Montijo

21 dez / sáb / 15h30
Igreja de Santo Isidro
de Pegões

Cantar o Natal

Rita Marques,
Diogo Oliveira
Valter Passarinho
Yan Mikirtumov

Mergulhamos no ambiente das
festas natalícias através das canções

O Conservatório Regional de Artes

de Natal. Noite feliz ou Ave Maria

do Montijo assume a tradição e as

são apenas alguns exemplos desta

raízes da nossa civilização através

atmosfera mágica.

da música e comemora o Natal do
nascimento do Menino. No século
XIX, os vitorianos reinventaram
o Natal, como um festival de sentimentos e emoções nobres, com famílias e amigos, e a música natalícia
desfrutou de um renascimento que
perdurou até aos dias de hoje. Com
este propósito o CRAM apresenta
um repertório eclético, intemporal,
desde os Carols americanos e ingleses até à música contemporânea
portuguesa e estrangeira, como
é o caso dos compositores Sérgio
Azevedo e John Rutter, adaptadas
às características de cada grupo que
as interpretará.
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22 dez / dom / 15h30
Igreja de Nossa Senhora
da Oliveira, Canha

28 dez / sáb / 15h00
Igreja Nossa Senhora
da Atalaia

Concerto Grupo
Coral do Montijo

Angélicus Duo

Nesta época festiva, a harmonia da

Filipa Lopes
Emanuela Nicoli

música e o brilho das palavras com-

Música é a linguagem dos anjos...

põem a mensagem que encerra

A voz entrelaça-se suavemente

o verdadeiro espírito de Natal,

no delicado som da Harpa, resul-

e que será transmitida por canções

tando numa junção harmoniosa de

de diferentes países, traduzindo-se

timbres, num concerto angelical

por Paz, Amor e Solidariedade.

com repertório instrumental
e litúrgico de Vivaldi, Händel,
Mozart e Schubert, entre outros
compositores clássicos.

22 dez / dom / 16h00
Igreja Matriz do Montijo

Coro Polifónico
e Orquestra
de Sopros

Sociedade Filarmónica
1º de Dezembro
Dirigido por
Maestro João Branco

E porque o Natal é também tempo
de partilha e de amizades, neste
espetáculo convidamos
o público a fazer uma viagem por
temas populares e outros mais
clássicos, com harmonizações para
Coro e Orquestra de sopros.

Natal
com
Arte

