
6 Dez
16h00
Igreja de  
S. NIcolau
aSSocIação MuSIcal lISboa caNtat 
coro SINfóNIco lISboa caNtat
coNcerto à cappella 

8 Dez
16h00
Igreja da  
MadaleNa
coro INfaNtIl regINa coelI 

11 Dez
21h30
Igreja ItalIaNa  
Nª. Sra do loreto
duo VIolINo acordeão

12 Dez
16h00
Igreja  
de MarVIla
aNtóNIo euStáquIo e  
quarteto de cordaS

13 Dez
16h00
Igreja da graça
coro regINa coelI de lISboa 
coro de câMara da eScola  
SuperIor de MúSIca de lISboa 
coro do INStItuto pIaget
orqueStra fIlarMoNIa daS beIraS

18 Dez
21h30 
baSílIca  
da eStrela 
caMerata da orqueStra  
SINfóNIca juVeNIl

19 Dez
16h00
Igreja da  
MeMórIa
aluNoS da eScola de MúSIca  
do coNSerVatórIo NacIoNal

20 Dez
16h00 
Igreja de  
S. doMINgoS
grupo SHout (12 VoZeS) 
coM Mafalda arNautH

Natal 
em

lisboa
concertos
em igrejas
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Natal 
em
lisboa
concertos
em igrejas
entraDa
livre

6 Dez
domingo, 16H00
Dia De  
s. nicolau
igReJa de 
s. NicolaU
associação mUsical  
lisboa caNtat  
coRo siNfóNico lisboa caNtat
coNceRto à cappella

8 Dez
terÇa, 16H00
igReJa da 
madaleNa
coRo iNfaNtil RegiNa coeli
MaeStrINa regINa MoStardINHa  
DIRECÇÃO MUSICAL
joSé carloS godINHo  
LETRA E MÚSICA
pedro farIa goMeS  
ARRAnjO

à procura de  
uM pINHeIro
abertura
broaS de Mel
olHa à freNte, olHa a tráS
o que eStá a acoNtecer?
SoMoS pINHeIroS
MaS o que é ISto afINal?
pINg poNg
SoMoS aS fItaS
SoMoS aS luZeS
eIS aS raZõeS
eu Sou a eStrela
broaS de Mel (reprISe)
glorIa IN excelSIS deo
é Natal

11 Dez
seXta, 21H30
igReJa de Nª 
sRa. do loReto 
dUo VioliNo acoRdeão
joão pedro cuNHa 
VIOLInO
goNçalo peScada 
ACORDEÃO 

j. S. bacH 1685 – 1750

joHaNNeS braHMS 1833 – 1897

rIcHard gallIaNo N. 1950

W. a. MoZart 1756 – 1791

aStor pIaZZolla 1921 – 1992

HerMaN clebaNoff 1917 – 2004

aStor pIaZZolla 1921 – 1992

fraNZ gruber 1787 – 1863

IrVINg berlIN 1888 – 1989

joHN cootS 1897 – 1985  
HaVeN gIlleSpIe 1888 – 1975

IaN MIKIrtouMoV N. 1974

12 Dez
sÁBado, 16H00
igReJa de 
maRVila 
aNtóNIo euStáquIo 
DIRECÇÃO MUSICAL
quarteto de cordaS
aNtóNIo MIraNda 
VIOLInO
VaSco broco 
VIOLInO
jorge teIxeIra 
VIOLA DE ARCO
jereMy laKe 
VIOLOnCELO
aNtóNIo euStáquIo 
GUITOLÃO/GUITARRA PORTUGUESA 

aNtoNIo VIValdI 1678-1741
coNcerto eM ré MaIor rV 93 
allegro gIuSto / largo / allegro

aNtóNIo euStáquIo N. 1961
SuIte daS folHaS 
MISSão daS folHaS
paIxão daS folHaS
poeMa a uMa folHa caída
a INfâNcIa daS folHaS
feSta daS folHaS
o paSSeIo daS folHaS
daNça daS folHaS

j. S. bacH 1685-1750
SuIte Nº1, bWV 1007 
prelúdIo

carloS paredeS 1925-2004
caNção para tI
aNtóNIo euStáquIo N. 1961
guItolão 

13 Dez
domingo, 16H00
igReJa 
da gRaça
coRo RegiNa coeli de lisboa
coRo de câmaRa da escola 
sUpeRioR de música de lisboa
coRo do iNstitUto piaget
oRqUestRa filaRmoNia das beiRas
aNtóNIo loureNço 
DIRECÇÃO MUSICAL
SopraNo HélIa caStro 
SOLISTA

felIx MeNdelSSoHN 1809 – 1847
VerleIH uNS frIedeN
felIx MeNdelSSoHN 1809 – 1847
SalMo 42
leoNard berNSteIN 1918 – 1990
cHIcHeSter pSalMS

18 Dez
seXta, 21H30 
basÍlica 
da estRela 
cameRata da oRqUestRa 
siNfóNica JUVeNil
cHrIStopHer bocHMaNN 
DIRECÇÃO MUSICAL

j corellI
coNcerto groSSo eM Sol MaIor 
(coNcerto de Natal)
VIVace / graVe / allegro
adágIo / allegro / adágIo / VIVaVe
allegro
largo

MoZart
eINe KleINe NacHtMuSIK
allegro
roMaNZe / aNdaNte
MeNuetto / allegretto
roNdo / allegro

MoZart
dIVertIMeNto eM ré MaIor
allegro
aNdaNte
preSto

bacH
árIa da SuIte Nº 3
bocHMaNN
árIa
reger
árIa op. 103
purcell
cHacoNNe eM Sol MeNor

19 Dez
sÁBado, 16H00
igReJa 
da memóRia
alUNos da escola  
de música do  
coNseRVatóRio NacioNal 
tIago MarqueS 
DIRECÇÃO MUSICAL 
MuSaIco 
EnSEMbLE VOCAL
pequeNoS caNtoreS 

No eSpírIto do Natal
caNçõeS aluSIVaS à quadra NatalícIa

20 Dez
domingo, 16H00
igReJa de 
s. domiNgos 
gRUpo sHoUt  
(12 VoZes) 
com mafalda aRNaUtH

agNuS deI
a Star IS borN
SIleNt NIgHt
joyful
oNly a MaN
joy to tHe World
para MarIa 
paI NoSSo
Holy
My lIfe IS IN your HaNdS
lIVINg Word
perfect & true

Mais inforMações eM 
www.cm-lisboa.pt 
www.egeac.pt 
www.ageNdalx.pt  
cml t. 21 817 06 00

APOIOSORGAnIzAÇÃO jORnAL
OfICIAL

RáDIO
OfICIAL

TELEVISÃO
OfICIAL

Igreja de S. NIcolau (S. NIcolau e São julIão) Rua da VitóRia / BaiXa Igreja da madaleNa LaRgo da MadaLena nº 1 / BaiXa Igreja ItalIaNa de Na. Sra. do loreto Rua da MiseRicóRdia, n. 2 / chiado Igreja de marvIla (St. agoStINho) Rua diReita de MaRViLa, n. 9-a / 
Poço do BisPo, MaRViLa Igreja da graça (St. aNdré e Sta. marINha) LaRgo da gRaça BaSílIca da eStrela (N. Sra. da lapa) PRaça da estReLa Igreja da memórIa (N. Sra. do lIvrameNto e S. joSé) LaRgo da MeMóRia / ajuda Igreja de S. domINgoS (SaNtaS juSta e 
rufINa) LaRgo de são doMingos / BaiXa 


