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Dezembro já vai a meio e nunca são demais os

desejos de um santo e sonoro Natal. Francisca
Dias Real diz-lhe quais são as igrejas onde ainda

soam vozes e se abana a batuta.

ESTA QUADRA natalícia não é

excepção e as igrejas voltam a ser

palco de concertos gratuitos com
o repertório cheio de clássicos.
Sintonize os tímpanos para
algumas das obras de música
erudita que vai poder ouvir
nestas igrejas já a partir desta

quarta. Sempre com entrada
livre.

IGREJA SÃO TOMÁS DEAQUINO
i>.\. :..v. iri.it k Qua 19.00
É já esta quarta-feira que a Igreja
de São Tomás de Aquino recebe
o tradicional Concerto de Natal
com o Coro Laudate. Com mais de
50 elementos dos 8 aos 80, este é

o coro oficial da paróqu ia de São

Domingos de Benfica.
No seu repertório, além da
música litúrgica, abrange
diversos géneros, desde a

polifonia popular à erudita e

gregoriana. ¦» Igreja deSãoTomásde

Aquino. Rua Virgílio Correia (São Domingos de

Benfica).

IGREJA DA GRAÇA

n Sex 21.30
O autor em destaque neste
concerto é Camillc Saint-Saéns,
um prodígio que deu o primeiro
concerto aos 1 0 anos e que na

sua juventude compôs a Oratória
de Natal em apenasonze dias. O

prelúdio inicial vai inspirar-se em
Bach, mas o resto da obra acaba

por não acompanhar este famoso

compositor. EstreadaemParisem
18S8, esta peça vai serentoada
na histórica igreja da Graça - com
631 lugares à sua espera- e está
dividida em dez andamentos para
cinco solistas, coro, orquestra de

cordas, órgão eharpa.-> Largo da Graça.

IGREJA DA NOSSA SENHORA
DOS NAVEGANTES Sáb 16.00
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O programa desenvolvido
pela F.GF.AC descentraliza as



comemorações e vai parar à Igreja da
Nossa Senhora dos Navegantes, no

Parque das Nações, uma igreja redonda e

em pedra, nada comum se pensarmos na

definição visual habitual destes espaços,
sendo até considerada a "igreja do

século XXI". É aqui que o Coro Ricercare
e as jovens vozes do Coro Juvenil da
Universidade de Lisboa se juntam para
apresentar um repertório de vários

pontos do mundo, da Suécia aos EUA. As

mais de 70 vozes dos dois coros juntam-se

para culminar na peça Cloudburst de E.
Whitcare. -» Passeiodotevante,Lote4. Bl.ol.

CENTRO ISMAILI
Sáb 16.00 e 21.00

Este ano o Natal em Lisboa é

multicultural. No coração das Laranjeiras,
e com muitos a desconhecerem este local,
énoSalão Nobredo Centro Ismaili que
o trio de Eduardo Paniagua, arquitecto

e músico espanhol especializado cm
músicamedieval, apresenta músicaárabe-
andaluza, um tesouro que continua aser

parte importante da herança musical do

Ocidente, resultado da simbiose cultural
entre os muçulmanos e cristãos. -> Avenida

Lusíada, 1. (levante os bilhetes com antecedência).

IGREJA PAROQUIAL DE PAÇO DARCOS
Sáb 16.00
IGREJA SENHORA DA BOA NOVA

de Câmara de Cascais e Oeiras esta desde
Setembro adarmúsica aos amanlesdo

género com concertos sinfónicos, recitais e

actuações pelo país fora, mas a temporada
culmina com concertos de Natal na Igreja
Senhora da Boa Nova e na Igreja de Paço
D'Arcos. Ambas as actuações assinalamos
250 anos da morte de Teí emann com três
cantatas, um salmo e o concerto Polonois,

comoCorodolnstitutoGregorianodc
Lisboa de Nikolay Lavov. -> igreja de Paço

d Arcos, Av. Sr. Jesus dos Navegantes, Paço de Arcos; Igreja

da Boa Nova, Rua do Campo Santo ,441, Estoril.


