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A magia da quadra natalícia está a chegar e como é habitual 
celebramos este momento especial com um mês recheado 
de concertos e outras atividades que podem ser usufruídas 
gratuitamente em vários locais da cidade.

Nesta edição do “Natal em Lisboa”, as muitas e belas igrejas 
de Lisboa, que este ano incluem a própria Sé, serão palco  
de concertos de música coral, clássica e canções tradicionais 
de Natal de épocas e geografias variadas.

Também abrimos a Sala do Arquivo dos Paços do Concelho 
para um recital de piano, onde serão interpretadas algumas 
obras primas da música erudita europeia, de compositores 
como Bach ou Chopin. O Centro Ismaili acolherá um  
concerto inspirado nas heranças musicais mediterrânicas  
e regressamos ao Aeroporto dar as boas-vindas aos viajantes 
desta época do ano, com um espetáculo de gospel que  
promete animar os espíritos.

Em dezembro, a música é o mapa que nos guia à descoberta 
de lugares e de tempos diferentes, mas saiba que poderá 
encontrar aqui também outras propostas: o Museu de 
Lisboa abre as suas portas aos mais novos e haverá também 
experiências multiculturais, num espelho das muitas 
comunidades que fazem parte da cidade e que aderem  
a este momento de celebração espiritual.

Queremos por isso agradecer, em primeiro lugar,  
ao Patriarcado de Lisboa, pela longa colaboração nesta 
programação natalícia, mas também à União Budista,  
ao Centro Ismaili e à Comunidade Hindu pela sua adesão  
mais recente. Sem estas cumplicidades e a adesão do público, 
este programa não seria de todo possível.

Votos de Boas Festas.

Natal em Lisboa 
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The magic of the Christmas season is upon us and, as usual, 
we’re celebrating this special time of the year with a month 
full of concerts and other activities that can be enjoyed for free 
in various locations across the city.

At this year’s “Christmas in Lisbon”, the city’s numerous 
and beautiful churches (including the cathedral itself) will 
host concerts featuring choirs, classical music and traditional 
Christmas songs from different eras and countries.

We’ll also be opening the Archive Room at Paços do 
Concelho for a piano recital, where masterpieces of European 
classical music by composers such as Bach and Chopin will be 
performed. The Ismaili Centre will be the venue for a concert 
inspired by the Mediterranean musical tradition and we’ll be 
returning to Lisbon Airport to welcome travellers with a gospel 
performance that promises to lift the spirits.

In December, music will be the map guiding us in search 
of different places and times, but there’ll be much more on 
offer besides: Museu de Lisboa will be opening its doors to 
youngsters and there’ll also be multicultural experiences, 
reflecting the many communities which make up the city  
and are joining in with this moment of spiritual celebration.

We therefore want to thank, first of all, the Patriarcado de 
Lisboa for their longstanding collaboration in our Christmas 
programming, as well as the Buddhist Union, the Ismaili 
Centre and the Hindu Community for their more recent  
support. Without these partners and the participation of  
the public, this programme simply wouldn’t be possible.

Seasons Greetings!

Natal em Lisboa 
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Natal em Lisboa dezembro 2019

1
domingo

15h30
Quarteto “Opus 28”
Concerto
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245

6
sexta

21h30
Orquestra Orbis
Concerto
Igreja de S. Roque
Largo Trindade Coelho

7
sábado

10h – 14H30
Comida para Festa 
Workshop 
Gastronomia
Templo Radha Krishna
Salão de Festas
Alameda Mahatma 
Gandhi, 12

15h30
Dom Gilberto  
vai à caça 
Visita-jogo 
Museu de Santo António
Largo de Santo António 
da Sé, 22

15h30
Mandalas  
para Crianças.
Oferecer o universo
Oficina
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245

16h
Camerata Atlântica  
e Coro Juvenil  
de Lisboa
Concerto
Igreja Paroquial de São 
Bartolomeu do Beato –  
Convento do Grilo
Rua do Grilo, 116E

18h30
Sons do Chiado  
Recital de Orgão
Concerto
Basílica de Nossa  
Senhora dos Mártires
Rua Serpa Pinto, 10D

8
domingo

15h30
O que é um presépio?
Visita-oficina
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245

16h
Coro e Ensemble 
Orquestral do Estúdio  
de Ópera da Maia
Concerto
Igreja de Santo Eugénio
Alameda da Encarnação

12
quinta

19h e 21h30
Alexey Shakitko 
Recital de piano
Sala do Arquivo 
Praça do Município 

13
sexta

21h30
Coro de Câmara 
Bomtempo, Compasso, 
Musaico, Coro  
do Conservatório 
Nacional, Escola 
Artística de Música 
do Conservatório 
Nacional
Concerto
Igreja de São Jorge  
de Arroios
Rua Alves Torgo, 1 

14
sábado

11h
I – Iniciação à 
Meditação Shamata:  
paz mental =  
paz no mundo
União Budista 
Portuguesa
Cinema São Jorge, Sala 2
Avenida da Liberdade, 175

14h, 14h30 e 15h
Centro Ismaili
Visitas Guiadas
Salão Nobre
Avenida Lusíada, 1

14h30 
Lisboa Plural. 
Convivência(s).
Visita orientada
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245

15h30
O que é um presépio?
Visita-oficina
Palácio Pimenta
Campo Grande, 245

16h e 21h30
Centro Ismaili
Concertos 
Salão Nobre
Avenida Lusíada, 1

15
domingo

11h
II – Iniciação à 
Meditação Metta:  
despertar a bondade 
amorosa
União Budista 
Portuguesa
Cinema São Jorge, Sala 2
Avenida da Liberdade, 175

11h30 
Dom Gilberto  
vai à caça
Visita-jogo
Museu de Santo António 
Largo de Santo António 
da Sé, 22

15h30
Uma viagem no Império
De Belém a Felicitas 
Iulias Olisipo
Visita-jogo
Teatro Romano
Rua de São Mamede, 3A

16h
Coro Regina Coeli  
de Lisboa e Ensemble  
da Banda da Armada
Concerto
Sé Catedral
Largo da Sé

18
quarta

21h
Orquestra Clássica 
Metropolitana
Concerto
Teatro São Luiz,
Sala Luis Miguel Cintra
Rua António Maria 
Cardoso, 38

19
quinta

19h
St. Dominics  
Gospel Choir
Concerto
Aeroporto Humberto 
Delgado, Átrio das 
Chegadas
Alameda das 
Comunidades Portuguesas

20
sexta

a partir das 19h 
Oriental X’mas
Visita guiada, 
espetáculo dança  
e atividades  
para crianças
Comunidade Hindu  
de Portugal
Alameda Mahatma 
Gandhi, 12

21
sábado

21h30 
Coro Ricercare  
e Orquestra  
Sinfonietta de Lisboa 
Concerto
Igreja de São Vicente  
de Fora
Largo de São Vicente

Entrada livre sujeita  
à lotação dos espaços. 
Programação sujeita  
a alterações.
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1 a 15 dezembro 
Museu de Lisboa

Entrada livre, mediante marcação obrigatória e sujeita à lotação dos espaços. 
Informações e reservas para as atividades junto do Serviço Educativo do Museu  
de Lisboa: servicoeducativo@museudelisboa.pt ou através do telefone 217 513 256. 
As atividades só se realizam com um número mínimo de 8 pessoas. 

Palácio Pimenta
Campo Grande, 245
Metro: Campo Grande (Linhas Amarela ou Verde); Autocarro: 701, 717, 735, 736, 
738, 747, 750, 755, 767, 778, 783, 796, 798

Museu de Santo António
Largo de Santo António da Sé, 22
Metro: Terreiro do Paço (Linha Azul) e Baixa-Chiado (Linhas Verde ou Azul); 
Autocarro: 714, 732, 736, 737, 760

Teatro Romano
R. de São Mamede, 3A
Metro: Terreiro do Paço e Baixa-Chiado (Linha Azul); Autocarro: 711, 732, 736, 782 

O Natal está a chegar e com ele traz uma programação 
especial no Museu de Lisboa. Dezembro é um mês de partilha 
e voltamos a ligar a música às tradições e histórias de Natal da 
cidade. O programa arranca com um concerto natalício logo 
no dia 1 e avançamos mês fora com uma expedição gastronó-
mica, uma viagem de Belém até Olisipo e oficinas para todos 
os gostos.

Christmas is coming and it’s bringing with it a special programme at 
the Museu de Lisboa. December is a month for sharing and once again 
we’ll be linking music to the city’s Christmas traditions and stories. 

1 dezembro, domingo, 15h30  
Quarteto “Opus 28” Concerto

Palácio Pimenta
m/1

No primeiro domingo dezembro, o Museu de Lisboa  recebe o Quarteto Opus 28, 
para um concerto onde as músicas de Natal de todos os tempos serão interpretadas 
de uma forma divertida, convidando à participação do público. O Quarteto Opus 28 
é um agrupamento com formação clássica, criado em 2003 por jovens músicos de 
Lisboa, com o intuito de tornar a música clássica mais acessível ao público.

The Museum will receive Quarteto Opus 28 for a concert where Christmas 
songs of different periods will be performed in a fun way, with the audience 
encouraged to join in. 

7 dezembro, sábado, 15h30  
15 dezembro, domingo, 11h30
Dom Gilberto vai à caça Visita-jogo

Museu de Santo António
Com interpretação em LGP; m/6

Dom Gilberto vai à caça e os seus cavalos e falcões já se encontram preparados. 
Quais serão os ingredientes presentes na mesa medieval? Nesta visita-jogo 
desafiamos-te a descobrir quais os ingredientes utilizados na cozinha dos tempos 
de Santo António. 

In this visit/game we challenge you to discover what ingredients were used in 
kitchens in the days of Saint Anthony. 

Palácio Pimenta
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7 dezembro, sábado, 15h30
Mandalas para Crianças.  
Oferecer o universo Oficina

Palácio Pimenta
m/6

A Mandala representa um universo completo e perfeito, repleto de objetos 
preciosos, simbolismo e cores. Nesta actividade, direcionada para crianças entre 
os 6 e os 12 anos, iremos explicar e brincar com o significado das Mandalas, perce-
bendo o seu simbolismo, colorindo os seus diferentes elementos e brincando com 
os conceitos ali presentes. Serão contadas histórias e dadas ferramentas aos mais 
pequenos para perceber e recriar esse universo de acordo com a sua própria per-
cepção, criatividade e imaginação.

In this activity, aimed at children aged 6 to 12, we’ll explain the meaning  
of mandalas, allowing them to take a glimpse at this perspective on the universe 
and play with symbols and colours. 

Parceria: União Budista

8 dezembro, domingo, 15h30  
14 dezembro, sábado, 15h30  
O que é um presépio? Visita-oficina

Palácio Pimenta
m/3

O presépio nasceu nas montanhas de Greccio, mas rapidamente se espalhou 
por todo o mundo. Nesta oficina, desafiamos as famílias a fabricarem o seu pró-
prio presépio.

At this workshop, we challenge families to make their own nativity scene.

14 dezembro, sábado, 14h30
Lisboa Plural. Convivência(s). Visita-orientada

Palácio Pimenta
m/10 

Visita orientada à exposição do Pavilhão Preto que revela o papel das minorias 
religiosas e dos residentes estrangeiros na construção da imagem de Lisboa,  
entre a Idade Média e a Primeira República.

Guided visit to the Pavilhão Preto exhibition which reveals the role of 
religious minorities and foreign residents in the construction of Lisbon’s image 
between the Middle Ages and the First Republic.

15 dezembro, domingo, 15h30
Uma viagem no Império
De Belém a Felicitas Iulias Olisipo Visita-jogo

Teatro Romano
m/6

Bem-vindos ao Império Romano. Estamos no ano Zero. Acompanhem-nos 
nesta viagem de Belém (onde nasceu Jesus) até Felicitas Iulia Olisipo (Lisboa), 
a cidade mais longínqua do Império!

Join us on this trip from Bethlehem (where Jesus was born) to Felicitas  
Iulia Olisipo (Lisbon), the most distant city of the Roman Empire!

Teatro Romano
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6 dezembro
sexta, 21h30

Orquestra Orbis
Igreja de S. Roque

Largo Trindade Coelho
Entrada livre, mediante o levantamento de bilhete (no limite de dois por pessoa)  
na receção do Museu de São Roque, no próprio dia, das 10h00 às 21h00,  
e sujeita à lotação do espaço (500 lugares); m/6; Bilheteira: Museu de São Roque 
Metro: Baixa/Chiado (Linhas Verde ou Azul); Autocarro: 758; Elétrico: 25E

Apesar da fachada austera, ao entrar na Igreja de São Roque 
descobrimos um interior enriquecido por talha dourada,  
pinturas e azulejos dos séculos XVI e XVII, que constituem 
um importante museu de artes decorativas maneiristas e 
barrocas. Combinando com as características da igreja, a 
Orquestra Orbis apresenta um concerto de Natal com obras 
escritas para orquestra de câmara por grandes mestres com-
positores, desde o período barroco até ao modernismo. Serão 
ainda interpretadas obras do compositor Pedro Teixeira da 
Silva, que tem marcado uma nova corrente estilística no  
panorama da música clássica e feito sucesso junto do público. 

In keeping with the church’s characteristics, Orquestra Orbis will 
be performing a Christmas concert with pieces written for chamber 
orchestras by great composers, from the Baroque period to modernism. 

PROGRAMA

01 String Symphony No. 1, in C major, Felix Mendelssohn
02 “Vidit suum dulcem natum” (Stabat Mater), Giovanni Battista Pergolesi
03 Lascia ch’io pianga (Ópera Rinaldo), Georg Friedrich Händel
04 Motet in C Minor: “In furore iustissimae irae” RV626, Antonio Vivaldi
05 Adagio For Strings, Pedro Teixeira da Silva
06 Sonata for Trumpet & Strings in D major, Henry Purcell
07 “Cujus animam gemetem” (Stabat Mater), Giovanni Battista Pergolesi
08 Ave Maria (Ópera Otello), Giuseppe Verdi
09 Ave Maria, Franz Schubert (Versão Pedro Teixeira da Silva)
10 Eternal Source of Light Divine, Georg Friedrich Händel

Pedro Teixeira da Silva, Direção Artistica 
Gonçalo Lourenço, Maestro convidado 
Alexandra Bernardo, Soprano Solista 
Jorge Almeida, Trompete Solista 
Ana Pereira (concertino), António Figueiredo, Ricardo Mendes  
e António Veiga Lopes, 1.º Violinos 
Ana Elisa, Sara Llano, Maria João Matos, 2.º Violinos 
Francisca Fins, Teresa Beatriz Abreu, Violas D’Arco 
Irene Lima, Bárbara Duarte, Violoncelos 
João Panta Nunes, Contrabaixo 
Francisco Rodrigues, Coordenação de Orquestra

Igreja de S. Roque
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7 dezembro
sábado, 16h

Camerata Atlântica  
e Coro Juvenil de Lisboa
Igreja Paroquial de São 
Bartolomeu do Beato – 
Convento do Grilo

Rua do Grilo, 116A
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (260 lugares); m/6 
Autocarro: 210, 718, 728, 742, 759

O palco deste concerto é a Igreja de São Bartolomeu  
do Beato, também conhecida como Convento do Grilo, um 
expoente da arquitetura barroca, onde se destacam a capela-
-mor de estilo setecentista e os azulejos datados do século 
XVIII. É neste cenário que a Camerata Atlântica irá apresentar 
peças do período barroco para as mais diferentes formações: 
temas de Manfredini, Vivaldi e Telemann, onde os elementos 
da orquestra assumem o papel de solistas. O concerto termina 
com a participação do Coro Juvenil de Lisboa, na interpretação 
do famoso “Gloria” de Vivaldi, uma música cheia de alegria 
que convida ao público a sentir o espírito do Natal.

The concert will take place at São Bartolomeu do Beato Church,  
an exponent of Baroque architecture. It’s against this backdrop that 
Camerata Atlântica will perform pieces from the Baroque period for  
the most varied formations where the members of the orchestra will  
take on the role of soloists.

PROGRAMA 

01 Concerto grosso “Per il Santo Natale”, F. Manfredini   
Largo; Largo; Allegro
Maria José Laginha, João Andrade e Jeremy Lake, Solistas 

02 Concerto para duas violas em sol maior TWV 52:G3, G.P.Telemann 
Lent; Gai; Large; Vif
Pedro Saglimbeni Muñoz e Bárbara Pires, Solistas

03 Concerto Op. 3 nº 11 “Alla Rustica”, A.Vivaldi  
Allegro; Largo de Spicatto; Allegro
Ana Beatriz Manzanilla, Maria José Laginha e Nuno Abreu, Solistas

04 Gloria, A.Vivaldi   
Gloria; Et in terra pax; Laudamus te; Gratias agimus tibi;  
Propter magnam gloriam tuam; Domine Deus; Domine fili unigenite; 
Domine Deus, Agnus Dei; Qui tollis peccata mundi; Qui sedes ad dexteram; 
Quoniam tu solus sanctus; Cum sancto spiritu
Nuno Margarido Lopes, Direção Coro Juvenil de Lisboa 
Ana Beatriz Manzanilla, Direção Camerata Atlântica

Igreja Paroquial de São Bartolomeu do Beato – Convento do Grilo
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7 dezembro
sábado, 18h30

Sons do Chiado  
Recital de Orgão
Basílica de Nossa  
Senhora dos Mártires

Rua Serpa Pinto, 10D
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (192 lugares); m/6 
Metro: Baixa/Chiado (Linhas Verde ou Azul); Autocarro: 758; Elétrico: 25E

A Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, no Chiado,  
é um marco do estilo barroco tão característico da Lisboa 
pombalina. No seu interior, destaque para o teto de abóbada 
em arco, com alegorias dedicadas ao rei D. Afonso Henriques  
e à tomada de Lisboa, para os retábulos de Pedro Alexandrino 
e para os lampadários de prata. Outro dos tesouros desta  
basílica é o órgão, construído no final do século XVIII pelo 
famoso organeiro Machado e Cerveira e considerado um  
dos melhores do país, tendo sido recentemente restaurado.  
É através dele que iremos viajar pela música ibérica e italiana 
dos séculos XVII, XVIII e XIX, num ambiente simultanea-
mente dramático e festivo, próprio da quadra natalícia.  
Entre sonatas, variações e tentos de meio registo, o recital  
termina com um animado “Rondó” a quatro mãos, da autoria 
do compositor Ramón Ferreñac.

A key feature of the Basílica de Nossa Senhora dos Mártires, in 
Chiado – an example of the Baroque style which is so characteristic 
of Pombaline Lisbon –  is its “Machado & Cerveira” organ, dating to 
the 18th century, which has recently been restored and is considered 
one of the best in the country. And it’s by way of this organ that we’ll be 
travelling through the music of Iberia and Italy of the 17th, 18th and  
19th centuries. 

PROGRAMA

01 Sonata para órgão, Marcos Portugal  
02 Três Glosas sobre el Canto Llano de la Immaculada Concepción,  

Francisco Correa de Arauxo 
03 Elevazione, Padre Davide de Bergamo 
04 Pastorale, Domenico Zipoli 
05 Sonata em Fá Maior, Andrea Luchesi 
06 Tiento de I Tono de Mano Derecha, Andrés de Sola
07 Ária con variationi, Anónimo Italiano 
08 Rondó em Sol Maior para órgão a quatro mãos, Ramón Ferreñac 

António Duarte e Daniel Oliveira, Órgão 
François Sibertin-Blanc, Produtor

Basílica de Nossa Senhora dos Mártires

©
 Jo

sé
 F

ra
de



18 19

7 e 20 dezembro
Comunidade  
Hindu de Portugal

7 dezembro, 
sábado, 10h – 14H30

Workshop Gastronomia:
Comida para Festa

Alameda Mahatma Gandhi, 12
Salão de Festas
Entrada gratuita mediante inscrição prévia, até dia 4 dezembro, para o  
e-mail: cultura@comunidadehindu.org, sujeita à lotação de 40 pessoas.  
Autocarro: 703

Neste workshop de culinária, serão preparadas receitas  
da gastronomia indiana e no final todos os participantes terão 
oportunidade de degustar os petiscos confecionados. 

At this culinary workshop, Indian recipes will be prepared and,  
at the end, everyone will have the chance to try the food produced.

20 dezembro 
sexta 

Oriental X’mas
Alameda Mahatma Gandhi, 12
m/6

O Oriental X’MAS é uma celebração, organizada pela 
Comunidade Hindu de Portugal, que abre as portas do seu 
templo a todos, convidando a festejar o Natal de forma origi-
nal. O programa inclui uma visita guiada ao Templo Radha 
Krishna, um espetáculo de música e dança indianas, seguido 
de festa com bancas de gastronomia tradicional, DJ, pinturas 
de henna e insufláveis. 

Templo Radha Krishna
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Oriental X’MAS is a celebration, organised by the Hindu Community 
of Portugal, which will be opening the doors its temple to everyone, 
providing the opportunity to celebrate Christmas in an original way. 
The programme includes a guided tour of the Radha Krishna Temple, 
an Indian music and dance show, followed by a festival with traditional 
food stalls, a DJ, henna painting and inflatables.

PROGRAMA

19h
Templo Radha Krishna

Entrada sujeita à lotação de 450 pessoas e mediante inscrição prévia,  
até dia 18 dezembro, para o e-mail: cultura@comunidadehindu.org, 

Visita guiada ao Templo Radha Krishna. Os interessados poderão assistir  
à oração no final da visita (das 20h às 20h30).

20h45
Auditório 

Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (486 lugares); m/6

Espetáculo de dança e música indianas.

21h45
Salão de Festas 

Sessão contínua (21h45 – 23h00) 
Entrada livre, sujeita à lotação da sala (1000 lugares)

Bancas de comida típica indiana, pinturas de henna, música/Dj e insufláveis 
(para crianças até aos 8 anos).

22h15
Chegada do Pai Natal e  
oferta de presentes às crianças

Organização – Comunidade Hindu de Portugal;  
Parceria – EGEAC; Junta de Freguesia do Lumiar.

Templo Radha Krishna
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8 dezembro
domingo, 16h

Coro e Ensemble 
Orquestral do Estúdio  
de Ópera da Maia
Igreja de Santo Eugénio

Alameda da Encarnação
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (192 lugares); m/6 
Autocarro: 208, 722, 759, 783

A história do nascimento de Jesus é contada num concerto 
protagonizado pelo Coro e Ensemble Orquestral do Estúdio 
de Ópera da Maia. Sentir como foi vivido o Natal ao longo do 
tempo é a proposta deste espetáculo, que integra temas de 
compositores consagrados, como Mendelsson ou Haendel, 
com novos arranjos. Pretende-se levar o público numa viagem 
até Belém, não conduzido por uma estrela, mas pela música.  
O cenário para esta jornada é a Igreja de Santo Eugénio, consa-
grada em homenagem ao nome de batismo do Papa Pio XII, o 
romano Eugenio Pacelli, também conhecido como “o primeiro 
Papa de Fátima”. Inaugurada nos anos 50, a igreja foi descrita 
nos jornais da época como “um templo de linhas sóbrias e ele-
gantes”, figurando no altar-mor a imagem de bronze de Santo 
Eugénio, oferecida pelo Vaticano.

The story of Jesus’ birth will be told at a concert featuring the Maia 
Opera Studio Choir and Orchestral Ensemble. Experiencing what 
Christmas has been like over time is the purpose of this show, which 
includes pieces by renowned composers, such as Mendelssohn and 
Handel, as well as new arrangements. 

Coro e Ensemble Orquestral do Estúdio de Ópera da Maia 
Fernando Teixeira, Direção  
Miriam Teixeira, Soprano 
Fernando Teixeira, Tenor

PROGRAMA

01 In the bleak Midwinter, Gustav Theodore Holst 
Miriam Teixeira, Soprano

02 God Rest You Merry, Gentlemen, D. Willcocks. Tradicional Inglesa 
03 Ding Dong! Merrily on High, Tradicional Inglesa 
04 Angels Carol, John Rutter 
05 Candlelight Carol, John Rutter 
06 Num Berço de Palhas, James Murray, arr. Rúben Andrade 
07 De Belém a linda história, Melodia natalícia polonesa, arr. Rúben Andrade 
08 Glória, Antonio Vivaldi 
09 Surgem Anjos Proclamando, Tradicional Francesa, arr. Rúben Andrade 
10 Cantam anjos harmonias, Felix Mendelsson, arr. Rúben Andrade 
11 Primeiro Natal, Tradicional Inglesa, arr. Rúben Andrade 
12 Cantai que o Salvador Chegou, G. F. Haendel, arr. Rúben Andrade 
13 Eis os Magos, Jonh Hopkins, arr. Rúben Andrade 
14 Noite de Paz, Franz Gruber, arr. Rúben Andrade 

Miriam Teixeira, Soprano

15 Adeste Fideles, Jonh Francis Wade 
Fernando Teixeira, Tenor

16 Holy Night (Santa Noite), Adolphe C. Adam 
Miriam Teixeira, Soprano 
Fernando Teixeira, Tenor

Igreja de Santo Eugénio
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12 dezembro 
quinta, 19h e 21h30

Alexey Shakitko 
Recital de piano
Paços do Concelho

Sala do Arquivo 
Praça do Município 
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (80 lugares); m/6 
Metro: Linhas Azul e Verde (Baixa/Chiado) e Verde (Cais do Sodré);  
Autocarro: 15E, 714, 728, 732, 735, 736, 760, 781,782

Abrimos a Sala do Arquivo do edifício dos Paços do 
Concelho para um recital de piano em que a nota dominante 
é a alegria, proporcionada por uma tradição musical erudita 
europeia que sobrevive há vários séculos e que tem sido um 
manancial inesgotável de fruição estética (o imortal verso  
de Keats recorda-nos que “o belo é o portador da alegria”).  
A escolha do repertório baseia-se então na felicidade que a 
música pode suscitar. O pianista Alexey Shakitko transporta-
-nos até um período riquíssimo, que se estende da primeira 
metade do século XVIII à primeira metade do século XIX,  
em que surgiram vários movimentos e escolas no seio  
da música ocidental e em que se exprimiram sensibilidades 
diversas, com visões do mundo por vezes quase opostas –  
mas que aqui convivem serenamente. 

We’ll be opening the Archive Room at the Paços do Concelho building 
for a piano recital where the dominant note will be one of joy, provided 
by a scholarly European musical tradition which has survived for several 
centuries and has been an endless source of aesthetic inspiration. 

PROGRAMA

01 Coral Prelude f-moll BWV 639, J.S. Bach 
02 Prelude e Fugue Fis-dur BWV 858, J.S. Bach
03 Sonata Op.27 N.2 «Moonlight», L.V. Beethoven 
04 Impromptu Op.90 N3, F. Schubert 
05 Nocturno Op.27 N.2, F. Chopin
06 Scherzo Op.31 N.2, F. Chopin

Alexey Shakitko, Piano

Paços do Concelho 
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13 dezembro
sexta, 21h30

Coro de Câmara Bomtempo,  
Compasso, Musaico, Coro 
do Conservatório Nacional,
Escola Artística de Música 
do Conservatório Nacional
Igreja de São Jorge  
de Arroios

Rua Alves Torgo 1 
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (928 lugares); m/6 
Metro: Alameda (Linha Verde e Vermelha); Autocarro: 706, 708, 736, 742

Neste concerto, haverá oportunidade para ouvir um  
standard da música religiosa alemã, com o Coro de Câmara 
Bomtempo; para descobrir músicas de Natal tradicionais de 
diferentes países da América latina, na companhia do Coro 
Compasso; músicas natalícias de países europeus menos 
óbvios, como a Croácia ou a República Checa, pelas vozes 
do coro Musaico e ainda canções intemporais pelo Coro 
do Conservatório Nacional. Quem acolhe este encontro de 
música com origens tão distintas é a Igreja de São Jorge de 
Arroios, localizada na freguesia mais multicultural da cidade. 
O ex-libris deste grande e despojado templo é o Cruzeiro  
colocado no adro da igreja – uma peça de estilo manuelino, 
mandada construir no início do reinado de D. João III e que  
é considerado monumento nacional.  

At this concert, you’ll have the chance to hear a standard of German 
religious music with the Câmara Bomtempo Choir, discover traditional 
Christmas songs from different countries of Latin America with the Compasso 
Choir, Christmas songs from less obvious European countries, with the 
Musaico choir and timeless songs by the National Conservatory Choir.

PROGRAMA

01 Salmo 42 (Wie der Hirsch Schreit), op. 42,  
Felix Mendelssohn – Bartholdy   
Nathanael Júnior, Direção Coro de Câmara Bomtempo 
Beatriz Volante, Soprano  
Francisco Ribeiro, João Barbas, Miguel Hilário, Salvador Simão, Quarteto vocal 
Pedro Vieira de Almeida, Piano 

02 Canções de Natal da América Latina 
Niño Lindo, trad. Venezuela, arr. Alberto Grau 
Duerme, no llores, trad. México, arr. Juan Tony Guzmán 
Huachito Torito, trad. da Argentina, arr. Dante Andreo 
Huahuanacá, trad. Bolívia, arr. Dante Andreo
Teresa Cordeiro , Direção ComPasso 
Ruben Santos, Encenação 

03 Canções de Natal da Europa 
Radujte se narodi, trad. Croácia, arr. Tiago Marques 
Midden in de Winternacht, trad. Holanda, arr. Tiago Marques 
Não me direis, Maria, Danóstia/anónimo, arr. Tiago Marques 
Půjdem spolu do Betléma, trad. República Checa, arr. Tiago Marques 
Cantiga de embalar, trad. Estremadura, arr. Tiago Marques 
Deck The Hall, trad. Gales/Thomas Oliphant, arr. Tiago Marques
Tiago Marques, Direção Musaico

04 Coro do Conservatório Nacional 
Go forth into the world in peace, John Rutter 1 
Boas festas. Assis Valente, arr. Aricó Júnior 1 
O magnum mysterium. Tomás Luis de Victoria 2  
 

05 Todos os coros 
The Little Drummer Boy, Katherine K. Davis, arr. Tiago Marques 2

1 Nathanael Júnior, 2 Tiago Marques Direção 

Igreja de São Jorge de Arroios
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14 e 15 dezembro
sábado e domingo, 11H

União Budista Portuguesa
Cinema São Jorge

Sala 2
Avenida da Liberdade, 175
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (100 lugares) e mediante inscrição  
prévia através do site www.uniaobudista.pt; m/12; Para mais informações:  
mail@uniaobudista.pt ou 935080158 (atendimento 2.ª – 4.ª, 17h – 20h) 
Metro: Avenida (Linha Azul); Autocarro: 709, 711, 732, 736

No mundo ocidental, a quadra do Natal está associada  
às qualidades mais elevadas da experiência humana: a paz, a  
alegria, o amor, a compaixão e a fraternidade entre os homens.  
Para os Budistas, estas qualidades são a base do seu treino 
espiritual e levam ao despertar da compaixão, o despertar  
de uma capacidade inata de sentir empatia e de compreender  
a experiência dos outros. Assim, para celebrar com os lisboetas 
a paz e o amor no mundo, o verdadeiro espírito natalício,  
a União Budista Portuguesa promove duas sessões de inicia-
ção à meditação. Venha experimentar!

To celebrate peace and love in the world with Lisboetas, the 
Portuguese Buddhist Union is providing two introductory meditation 
sessions. Come along and give it a go! 

14 dezembro, sábado, 11h
I – Iniciação à Meditação Shamata:  
paz mental = paz no mundo

A meditação “Shamata”, ou calma mental, é uma poderosa ferramenta para 
o autoconhecimento e o equilíbrio das emoções, com inúmeros e comprovados 
benefícios para a saúde e bem-estar. Durante uma hora, iremos ensinar algumas 
técnicas simples para trazermos paz interior e consciência ao nosso dia a dia e ao 
mundo que nos rodeia.

For an hour, we’ll be teaching some simple techniques to bring about inner 
peace and consciousness to our daily lives and the world which surrounds us.

15 dezembro, domingo, 11h
II – Iniciação à Meditação Metta:  
despertar a bondade amorosa

Na perspetiva budista, a bondade amorosa é o desejo de que todos os seres 
vivenciem a mesma alegria e liberdade que nós mesmos desejamos sentir. 
Trata-se do reconhecimento de que somos todos parecidos e que todos sentimos 
a mesma vontade de ser felizes. A meditação Metta é uma meditação que evoca 
e desenvolve o amor, a bondade e a generosidade em relação a nós mesmos e aos 
outros, ajudando-nos a cultivar ativamente estados emocionais positivos com 
capacidade para nos tornar mais pacientes, gentis, recetivos e compassivos.

Metta meditation is a meditation that evokes and develops love, kindness and 
generosity towards ourselves and others, helping us to actively cultivate positive 
emotional states which allow us to become more patient, gentle, receptive and 
compassionate.

Co-apresentação: Cinema São Jorge 

Cinema São Jorge

©
 Jo

sé
 F

ra
de



30 31

14 dezembro
sábado

Centro Ismaili
Avenida Lusíada, 1
Metro: Laranjeiras (Linha Azul); Autocarro: 701, 726, 764

Abrimos as portas do Centro Ismaili, a casa da comuni-
dade dos muçulmanos Shia Imami Ismaili em Portugal, para 
três visitas guiadas e dois concertos. Uma oportunidade para 
conhecer um edifício único, que combina harmoniosamente 
a arquitetura islâmica do oriente com a tradição arquitetónica 
da Península Ibérica. Os sumptuosos jardins, desconhecidos 
ainda de muitos lisboetas, contam com mais de 300 árvores, 
milhares de arbustos e outras plantas. A música que leva-
mos até ao Centro Ismaili é também uma mistura de várias 
influências: os UDJAT são um ensemble inspirado nas heran-
ças musicais mediterrânicas, com um repertório de originais 
que em que identificamos as raízes ibéricas e orientais, mas 
também a herança judaica. A sua música, onde a voz coabita 
com a guitarra portuguesa e a percussão, evoca sonoridades 
antigas com uma abordagem moderna. 

 We’ll be opening the doors of the Ismaili Centre, the home of the 
Shia Imami Ismaili Muslim community in Portugal, for three guided 
tours and two concerts. This is a chance to discover a unique building, 
which harmoniously combines eastern Islamic architecture with the 
architectural tradition of the Iberian Peninsula. The music that we’ll 
be taking to the Ismaili Centre is also a mixture of different influences: 
UDJAT are an ensemble inspired by the Mediterranean musical heritage, 
with a repertoire of originals in which Iberian and oriental roots can be 
heard, but also the Jewish tradition. 

14h, 14h30 e 15h

Visitas Guiadas
Máximo de 25 participantes por sessão, mediante inscrições prévias a partir 
de 4 dezembro para os contactos: 21 722 90 41 (9h30 às 13h e 14h30 às 19h)/ 
nationalcouncil@cism.com.pt

16h e 21h30

UDJAT 
Salão Nobre
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (300 lugares), e mediante o levantamento 
de bilhetes a partir de dia 13 dezembro na receção do Centro Ismaili, das 16h às 19h 
e no dia 14 dezembro, das 14h às 21h, no limite de 2 bilhetes por pessoa; m/6

PROGRAMA

Hamsá; Ninive; Aqrab; Núcleo; Kefrén; Uzma; Barakat; Inanna; Aqua; 
Periferia Mudra do Silêncio; Banquete (dos Deuses); Navegando; Nadir; 
Kalevala; Delfos; Qamar; Era; Pêndulo; Tribos 

Hugo Claro e Sofia Sousa Claro, Composições 
Hugo Claro, Guitarra Portuguesa, Bandolim 
Sofia Sousa Claro, Voz  
Jorge Machado, Frame Drum, Rebolo, Bendir, Peq. percussões 
David Pereira, Sound Tech

Centro Ismaili
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15 dezembro
domingo, 16h

Coro Regina Coeli  
de Lisboa e Ensemble  
da Banda da Armada 
Sé Catedral

Largo da Sé
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço ( 800 lugares); m/6 
Metro: Terreiro do Paço (Linha Azul) ou Baixa-Chiado (Linhas Verde ou Azul); 
Autocarro: 714, 732, 736, 737, 760; Elétrico: 12, 28

Este Natal, levamos a música até à Sé de Lisboa, cujas  
fundações remontam ao século XII e fazem dela um dos mais 
antigos monumentos portugueses. A longa série de remode-
lações, terramotos e reconstruções fez da Sé de hoje uma mis-
tura de estilos, mas muitos dos elementos originais da época 
medieval podem ainda ser identificados. Este palco grandioso 
pedia um concerto à altura. O desafio foi aceite pelo Coro 
Regina Coeli de Lisboa e pelo Ensemble da Banda da Armada, 
que irão interpretar duas peças de fôlego: a primeira é a 
“Lauda per la Nativitá del Signore”, um marco da música sacra 
europeia, da autoria do compositor italiano Otorrino Respighi, 
conhecido pelas suas obras orquestrais e poemas sinfónicos.  
A segunda é o “Gloria”, de John Rutter, que embora tendo  
um texto litúrgico, foi imaginado como uma peça de concerto. 
Rutter baseou a sua composição em vários cânticos gregoria-
nos que utilizam este texto e divide a peça em três secções, 
numa estrutura análoga à de uma sinfonia. Estas secções  
invocam diferentes emoções: exaltação, devoção e júbilo,  
sentimentos que esperamos que acompanhem o público. 

This Christmas, we’ll be bringing music to Lisbon Cathedral, 
whose foundations date back to the 12th century. This grandiose 
stage demanded a concert which could live up to the surroundings. 
The challenge was accepted by the Regina Coeli Choir and Banda da 
Armada, who will perform two breathtaking pieces: the first is “Lauda 
per la Nativitá del Signore”, a landmark in European sacred music, 
written by Otorrino Respighi, and the second is the famous “Gloria”  
by John Rutter.

PROGRAMA

01 Lauda Per la Nativitá del Signore, Otorrino Respighi 
Para coro misto, cantores solistas (soprano, mezzo-soprano e tenor), 
ensemble instrumental (2 flautas, oboé, corne inglês, 2 fagotes  
e triângulo) e piano a 4 mãos

02 Gloria, John Rutter 
Para coro misto, ensemble de metais e percussão  
(4 trompetes, 3 trombones, tuba, tímpanos e percussão) e órgão

Coro Regina Coeli de Lisboa  
Ensemble da Banda da Armada 
Alexandra Bernardo e Patrícia Modesto, Sopranos 
Carolina Figueiredo, Mezzo-soprano 
Pedro Matos, Tenor 
Bernardo Marques e Duarte Martins, Piano 
Sérgio Silva, Órgão 
Pedro Miguel, Direção

Sé Catedral
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18 dezembro
quarta, 21h

Orquestra Clássica 
Metropolitana
Teatro São Luiz

Sala Luis Miguel Cintra 
Rua António Maria Cardoso, 38 
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço e mediante o levantamento de bilhetes, 
disponíveis no próprio dia, a partir das 13h, no limite de dois por pessoa; m/6 
Metro: Baixa/Chiado (Linhas Azul ou Verde); Autocarro: 758; Elétrico: 24, 28

Nesta época, em que tanto do que nos rodeia convida 
ao encanto e à fantasia, os jovens músicos da Orquestra 
Clássica Metropolitana propõem-nos revisitar a música que 
Tchaikovsky estreou no Teatro Bolshoi, em 1877, enquanto  
em palco se dançava uma história que todos conhecemos,  
“O Lago dos Cisnes”. Viajamos assim até ao reino de Rothbart, 
para junto do feiticeiro que transformou a princesa Odette 
num cisne branco. Antes disso, haverá oportunidade para 
apreciar a espirituosidade de Mozart: primeiro, com a abertura 
orquestral da ópera com que o músico de Salzburgo encantou 
a cidade de Viena, em 1782. O humor e o exotismo do enredo 
passado na Turquia, durante o século XVI, é explicitamente 
evocado num verdadeiro festival de percussões. Depois,  
a flautista Janete Santos “dá voz” à elegância e à aparente  
facilidade de um concerto que nos lembra que se trata do 
mesmo compositor que assinou “A Flauta Mágica”.

At this time of year, when so much around us conjures up a sense 
of enchantment and fantasy, the young musicians of the Orquestra 
Clássica Metropolitana invite us to revisit the music that Tchaikovsky 
premiered at the Bolshoi Theatre in 1877, while onstage a dance was 
telling a story we all know- Swan Lake. Before that, there’ll be the chance 
to appreciate the wit of Mozart. 

PROGRAMA

01 Abertura da ópera O Rapto do Serralho, KV 384, W. A. Mozart 
02 Concerto para Flauta N.º 1, KV 313, W. A. Mozart 
03 Suíte do bailado O Lago dos Cisnes, Op. 20ª, P. I. Tchaikovsky 

Janete Santos, Flauta 
Reinaldo Guerreiro, Maestro

Co-apresentação: São Luiz Teatro Municipal

Teatro São Luiz
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19 dezembro
quinta, 19h

St. Dominics Gospel Choir
Aeroporto Humberto 
Delgado

Átrio das Chegadas
Alameda das Comunidades Portuguesas
Entrada livre; m/6 
Metro: Aeroporto (Linha Vermelha); Autocarro: 705, 722, 744, 783

O St. Dominic’s Gospel Choir vai dar as boas vindas a quem 
chega a Lisboa com um repertório eletrizante e natalício, na 
entrada principal do Aeroporto de Lisboa. A energia do gospel, 
aliada a um repertório que todos (re)conhecemos não vai dei-
xar os viajantes indiferentes. Podem contar com grandes êxi-
tos pop mundiais – como o “All I Want for Christmas is You” 
ou “Something about Christmas Time” – e temas clássicos, 
da tradição anglo-saxónica, tão característicos desta quadra, 
como “Santa Claus is coming to town”. 

St. Dominic’s Gospel Choir will be welcoming those arriving in Lisbon 
with an electrifying set of Christmas songs at the main entrance of Lisbon 
Airport. The energy of gospel, coupled with a repertoire familiar to all, 
promises to be a hit with travellers. 

PROGRAMA

01 Joy to the world, Traditional
02 All I want for Christmas is you, Mariah Carey
03 Santa Claus is coming to town, Traditional
04 Something about Christmas Time, Bryan Addams
05 Have yourself a merry little Christmas, Traditional
06 Go tell it on the mountain, Traditional
07 Jesus Oh what a wonderful child, Traditional
08 Oh happy day, Edwin Hawkins
09 Amen, Traditional
10 Happy Christmas, John Lennon
11 Put a little love in your heart, Al Green

St. Dominics Gospel Choir 
João Castro, Direção

Aeroporto Humberto Delgado
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21 dezembro
sábado, 21h30

Coro Ricercare e 
Orquestra Sinfonietta  
de Lisboa 
Igreja de São Vicente  
de Fora

Largo de São Vicente
Entrada livre, sujeita à lotação do espaço (631 lugares); m/6 
Autocarro: 734 Elétrico: 28E

O Coro Ricercare, a Sinfonietta de Lisboa e a soprano Elsa 
Cortez, sob a direção de Vasco Pearce de Azevedo, apresen-
tam-se num concerto de Natal que alterna entre compositores 
consagrados da música para coro e orquestra, como Fauré  
ou Mendelssohn, e jovens compositores contemporâneos por-
tugueses, terminando com cancioneiro tradicional natalício 
oriundo de várias geografias. O palco do último concerto  
desta edição do Natal em Lisboa é a Igreja de São Vicente  
de Fora, localizada no local onde D. Afonso Henriques man-
dou construir um primitivo templo, também dedicado a São 
Vicente. Esse santo foi proclamado padroeiro de Lisboa em 
1173, quando as suas relíquias foram transferidas do Algarve 
para uma igreja fora das muralhas da cidade (daí o nome).  
Esta igreja é considerada a grande obra arquitetónica da 
Dinastia Filipina e serviu como modelo para as construções 
religiosas seguintes. Simbolizou, na sua essência, a refunda-
ção cristã da cidade, tendo-se tornado, ao longo dos séculos, 
uma das mais importantes casas conventuais lisboetas.

The Ricercare Choir, Sinfonietta de Lisboa and soprano Elsa 
Cortez, conducted by Vasco Pearce de Azevedo, will be performing a 
Christmas concert that will alternate between renowned composers of 
orchestral and choir music, such as Fauré and Mendelssohn, and young 
contemporary Portuguese composers, ending with traditional Christmas 
songs from different parts of the world.

PROGRAMA

01 A Criança, Miguel Jesus 
I. A criança que fui chora na estrada; II. Dia a dia mudamos  
para quem amanhã não veremos; III. Meu Deus! Meu Deus!

02 Cantique de Jean Racine Op. 11, Gabriel Fauré 
03 Aos Mártires das Pátrias, João Nascimento 
04 Deixai-me Dormir, Vasco Pearce de Azevedo 
05 Wer nur den lieben Gott läßt walten, Felix Mendelssohn  

I. Choral; II. Choral – Andante con moto; III. Arie – Andante; IV. Choral
06 Canções Populares de Natal 

The first Nowell; Joy to the world; Away in a Manger; Natal (Linhares); 
Adeste Fideles; Stille Nacht

Coro Ricercare 
Pedro Teixeira, Direção 
 
Sinfonietta de Lisboa 
Isabel Alcobia, Soprano 
Vasco Pearce de Azevedo, Direção  

Igreja de São Vicente de Fora

©
 Jo

sé
 F

ra
de



40 C

Organização 

Conselho de Administração
Joana Gomes Cardoso
Sofia Meneses
Manuel Veiga

Programação em Espaço Público 
Paula Nunes

Programação/Produção Cultural 
Armanda Parreira
Ana Rosário Bragança 
Ana Teresa Barbosa
Fernanda Rodrigues 
Isabel Margarido
Mário Souto
Sara Cruz 
Seomara Martins
Vítor Jesus 

Comunicação
Cecília Folgado
Frederico Batista 
Liliana Pacheco
Maria Bárbara Jarro
Paulo Almeida
Susana Branco

Equipa Técnica
Alexandre Almeida
José Dias

Fotografia
José Frade

Ilustração
Maria Bárbara Grandiboul

Design
Silvadesigners

Tiragem 
10 000  exemplares

Impressão
Ligrate

Distribuição
Completart

Parceiros

Cinema S. Jorge 
Museu de Lisboa
Teatro São Luiz

Apoio institucional

Patriarcado de Lisboa
Comunidade Hindu de Portugal
Centro Ismaili, Lisboa
União Budista Portuguesa

Igreja de São Roque
Igreja Paroquial de São Bartolomeu do Beato 
Igreja de Santo Eugénio
Igreja de São Jorge de Arroios
Sé Catedral de Lisboa
Basílica de Nossa Senhora dos Mártires
Igreja de São Vicente de Fora

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

Aeroporto Humberto Delgado – Lisboa

 
Patrocinador 

Apoio

Apoio à Divulgação

culturanarua.pt



D
culturanarua.pt


