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p r o g r a m a

Coro de Câmara de Lisboa
Direção Artística Teresita Gutierrez Marques  
  

14h30 | Igreja

Coro Ninfas do Lis
Direção Artística Mário Nascimento

15h30 | Claustro Novo 

Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa
Direção Artística Filipa Palhares

17h30 | Claustro Novo 

Open Singing
Direção Artística Pedro Santos Ferreira 

18h30 | Auditório

Coro emCANTUS da Associação Coral de Odivelas
Direção Artística Pedro Santos Ferreira

16h30 | Auditório 
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O Coro de Câmara de Lisboa foi formado em 
1978 pela Professora Teresita Gutierrez 
Marques, então como Coro de Câmara do 
Conservatório Nacional de Lisboa.
Constituído por vinte jovens músicos, 
interpreta - a cappella ou em colaboração com 
formações instrumentais - obras portuguesas 
e estrangeiras, do vasto período compreendido 
entre a Renascença e os nossos dias, sendo 
responsável por um número significativo de 
estreias mundiais.

Mantendo sempre intensa actividade - cujo nível qualitativo tem merecido o aplauso unânime do público 
e da crítica -, o Coro apresentou-se em inúmeras localidades do País, assim como nos mais importantes 
auditórios de Lisboa (Centro Cultural de Belém, Fundação Gulbenkian, Teatros de S. Luiz e da Trindade, 
etc.), tendo participado nas mais significativas manifestações culturais (festivais de Sintra e Capuchos, 
Jornadas Gulbenkian de Música Antiga, Lisboa ’94 – Capital Europeia da Cultura, Expo ’98 - Exposição 
Mundial de Lisboa, Festival Internacional de Órgão de Lisboa, etc.).
Paralelamente, o Coro de Câmara de Lisboa tem desenvolvido uma alargada carreira internacional. A 
convite de instituições como a Federação Europeia de Coros, a Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação 
Oriente ou os Ministérios da Cultura de Portugal, de Espanha e de Cabo Verde, para dar apenas alguns 
exemplos, o Coro realizou concertos, entre outros locais, em Madrid, Cuenca, Sevilha, Sória, Victória 
(Espanha), Paris, Estrasburgo, Rouen, Caen, Mont St. Michel (França), Bruxelas, Malines (Bélgica), 
Amesterdão (Holanda), Roma, Bergamo, Biella, Bolzano, Novara, Trento, Turim, Verona (Itália), Bona 
(Alemanha), Viena (Áustria), Londres (Reino Unido), Montréal (Canadá), Nova Iorque, Santa Bárbara, S. 
Diego, S. José (EUA), Belo Horizonte, Florianópolis, Novo Hamburgo, Porto Alegre (Brasil), Montevideu 
(Uruguai), Buenos Aires (Argentina), Puebla (México), Santiago de Cuba (Cuba), Macau e Cabo Verde. 
Em Julho de 2009, o Coro de Câmara de Lisboa realizou concertos em Malaca, Kuala Lumpur e Cameron 
Highlands (Malásia), e em Singapura (Victoria Concert Hall) a convite das entidades locais.
As três participações do Coro de Câmara de Lisboa no Concurso Internacional de Coros de Tolosa 
(Espanha) saldaram-se pela conquista de um 1.º e de um 3.º prémios na classe de Polifonia, bem como 
de dois segundos prémios na categoria de Música Popular.

Teresita Gutierrez Marques é licenciada pela Faculdade de Música da 
Universidade das Filipinas. Em 1972, foi nomeada Professora Assistente desta 
Universidade, cargo que ocupou até 1976.
Integrada no Coro Madrigal da Universidade das Filipinas, dirigido por Andrea 
Veneracion, participou em numerosos festivais e competições internacionais, 
entre 1969 e 1976. Frequentou, como bolseira do Governo Espanhol, 
a classe de Polifonia do XXI Curso Internacional de Música de Compostela, 
sob a direcção de Angel Botia. Em 1984, leccionou nos Cursos de Verão da 
Universidade da Califórnia (Santa Bárbara). Foi convidada pela Europa Cantat, 
em 2001, para dirigir o atelier “Multiple choir music”. Em 2002, foi convidada 
pela Universidade de Coimbra para participar na conferência sobre “O ensino 
de Música na Infância e Juventude”. 

É frequentemente chamada a integrar o corpo docente de cursos de direcção coral e técnica vocal.
É membro da Phi Kappa Phi International Honor Society e da Mu Epsilon International Music Sorority.
Desempenhou durante mais de quatro décadas as funções de professora da classe de coro na Escola 
de Música do Conservatório Nacional e na Escola de Música de N.ª Senhora do Cabo (Linda-a-Velha).

coro de Câmara de Lisboa
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coro ninfas do liscoro de Câmara de Lisboa

O Coro Ninfas do Lis  é um grupo feminino de 
Leiria, que nasceu em 2003, atualmente constituído 
por vinte e cinco coralistas, dirigidas por Mário 
Nascimento e acompanhadas ao piano por Inês 
Costa.
Do eclético repertório do coro constam peças 
de música sacra e secular, erudita e popular, 
portuguesas e de diversas partes do mundo, 
percorrendo uma grande diversidade de períodos 
históricos, desde a música renascentista à música 
dos nossos dias.
O grupo tem realizado inúmeros concertos por todo o país, tendo atuado em prestigiados locais, como 
o Castelo de Leiria, o Teatro José Lúcio da Silva (Leiria), o Museu de Leiria, a Casa da Música (Porto), 
o Palácio Nacional de Queluz, o Teatro Stephens (Marinha Grande), o Teatro Chabi Pinheiro (Nazaré), o 
Mosteiro de Alcobaça, o Convento de Cristo (Tomar), o Mosteiro da Batalha, o Fórum Municipal Luísa Todi 
(Setúbal), o Centro de Artes e Espectáculos da Figueira da Foz, o Museu Nacional da Música (Lisboa), o 
Museu Nacional do Azulejo (Lisboa) ou o Teatro Pax Julia (Beja).
Em julho de 2012, participou na Competição Coral Internacional de Freamunde, tendo recebido o “1º 
Prémio na categoria de música sacra para vozes iguais”, o “Prémio de melhor interpretação de uma 
peça sacra de autor português” e o “Prémio do Público”. Em junho de 2013, lançou o seu 1º álbum. Em 
outubro de 2015 lançou o 2º CD, com obras de José Belo Marques e intitulado “Ninfas do Lis cantam 
Belo Marques”.
Em 2016, realizou um ciclo de concertos com a Orquestra Ars Lusitanae, no Convento de Cristo (Tomar), 
no Mosteiro da Batalha e no Museu de Leiria. No final do mesmo ano e início de 2017, realizou ainda 
um ciclo de concertos em parceria com os The BellsBrass Ensemble. Em julho de 2017, participou no 
1º Festival Internacional de Coros de Aveiro, tendo obtido o 1º prémio nas categorias de Coro Feminino, 
Música Folclórica e Música Pop/Jazz/Golpel. Obteve ainda o 1º prémio na Final do concurso.
Em agosto de 2017, num intercâmbio com o Grupo Coral das Lajes do Pico, teve a oportunidade de 
cantar em vários locais das ilhas do Pico, Faial e S. Jorge.Em 2018, lançou o seu 3º álbum, “Carmina 
Nymphae”. Em 2020 desenvolveu um projeto com quarteto jazz, do qual viria a resultar o 4º álbum, 
“Sing and Swing”, lançado em 2022. Em fevereiro deste ano, participou na Gala de Abertura “Leiria 
2022, cidade europeia do desporto”, onde atuou com a Orquestra de Jazz de Leiria. Em julho de 2022 
gravou o seu 5º álbum, designado “Itinerantur”, que deverá ser lançado no início de 2023.

Mario  Nascimento nasceu em S. Mamede de Ribatua (Alto Douro). Desde 
os 11 anos tocou fliscorne na banda filarmónica da sua aldeia e dedicou-se 
autodidaticamente à direção coral. Tendo-se licenciado em Engenharia Agrícola 
e concluído o Mestrado em Recursos Genéticos na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro, lecionou Genética nesta universidade. Em 1997 iniciou o seu 
percurso musical de forma orientada, tendo estudado Técnicas de Composição 
com António Cartageno e Eugénio Amorim, Formação Musical com Luís Lopes, e 
Direção com Edgar Saramago, Vasco Negreiros, António Lourenço, Martin Schmith 
e Vasco Pearce Azevedo. Em 2003 concluiu a Licenciatura em Ensino de Música 

(área específica de Teoria e Formação Musical), na Universidade de Aveiro. Dirigiu diversos coros, e 
cantou no Coral de Letras da Universidade do Porto, dirigido por José Luís Borges Coelho, bem como no 
Vocal Ensemble, dirigido por Vasco Negreiros. É professor de Formação Musical e de Classe de Conjunto 
na Escola de Música do Orfeão de Leiria e membro do Quinteto de Metais de Leiria. É maestro do Coro 
Ninfas do Lis, para o qual tem realizado diversas composições e arranjos.
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coro emcantus

Criado em setembro de 2015, o coro emCANTUS deu 
origem à Associação Coral de Odivelas. 
É um coro misto, dirigido pelo maestro Pedro Santos 
Ferreira desde a sua criação, constituído atualmente por 
cerca de 50 elementos com idades compreendidas entre 
os 15 e os 48 anos.
O repertório é bastante diversificado, passando por várias 
fases da história e diferentes estilos musicais.

No primeiro ano de vida, em 2016, produziu o primeiro 
espetáculo musical, o “Onde está a Noite?”. Em setem-
bro de 2017 o emCANTUS foi o coro português convidado 

para participar no festival internacional “Lisbon on Stage”, organizado pela Interkultur.

Em 2017 e 2018 participou no Festival Coros de Verão, na categoria “Pop, Jazz e Gospel”, tendo obtido 
um diploma de Ouro I (2017) e Ouro IV (2018).

Em 2018 participou na Cantata Carmina Burana (versão para coro, dois pianos e percussão) em Odive-
las, juntamente com o Coro de Câmara do Conservatório Dom Dinis. No mesmo ano, a convite da Inatel, 
apresentou a mesma cantata, numa versão para coro e banda, na Aula Magna, acompanhado pela 
Camerata Vocal de Torres Vedras e pela Banda dos Bombeiros de Loures.
Em julho de 2018 teve o seu primeiro concerto internacional, no XX Europa Cantat em Tallinn, na Estónia.

Em junho de 2019 produziu o espetáculo “100 Vozes e Um Complexo de Ariel”, com encenação de 
Francisco Pessoa Júnior.

Pedro Santos Ferreira nasceu em Torres Vedras em 1987. O seu in-
teresse pela música surgiu cedo, incentivado desde os 9 anos, quan-
do iniciou os seus estudos de trompete. Aos 15 anos entrou para 
a Escola de Jazz de Torres Vedras, onde adquiriu e desenvolveu 
conhecimentos musicais no domínio da harmonia, formação musi-
cal e trompete com José Menezes e Johannes Krieger, entre outros. 
 
Licenciou-se em Formação Musical e Direção Coral na Escola Superior 
de Música de Lisboa 2009, onde teve oportunidade de estudar direção 

coral com os maestros Vasco Pearce de Azevedo e Paulo Lourenço. Tem procurado enriquecer os 
seus conhecimentos, participando com frequência em masterclasses, festivais corais e cursos de di-
reção coral, nomeadamente o curso internacional de Direção e Pedagogia Coral “Vocalizze” (Almada), 
o curso “Zoltán Kodaly Music Pedagogical” (Institute of  the Ferenc Liszt Academy of  Music, Hungria), 
o “Curso Internacional de Música Vocal” (Aveiro) na especialidade de direção coral, o “Vocal Pop 
and Jazz Days” (Soesterberg, Holanda), o “Europa Cantat”, e o “World Symposium on Choral Music”. 
 
É professor de coro no Conservatório de Música D. Dinis (2009 - ), dirige o coro Vozes em 
Si (2013 - ), os coros infantil e juvenil da AMAL (2021 - )e os três coros da Associação Cor-
al de Odivelas, comPASSOS (2018 - ), entreOITAVAS (2016 - ) e emCANTUS (2015 - ). 
É sócio fundador e foi membro da primeira Direcção da Coros Portugal – Associação Portuguesa de 
Música Coral (até 2021).
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coro emcantus coro juvenil do instituto gregoriano de lisboa

O Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa (IGL) foi criado em 
2014, por Filipa Palhares, com o objetivo de permitir aos alunos desta 
escola uma prática avançada do repertório coral para vozes iguais. Em 
abril de 2015 ganhou o 1.º prémio no Certamen Juvenil Internacional 
de Habaneras, em Espanha, tendo sido alvo das melhores críticas por 
parte do júri. Em junho recebeu uma medalha de ouro no 4.º Festival 
Coral de Verão de Lisboa. A convite da Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa, apresentou-se no concerto inaugural após o restauro da Igreja 
da Conceição-Velha, em Lisboa. Em 2016 participou: no Festival de Música da Cidade de Almada e na 
ópera Onehama, de João Ripper, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de 
São Carlos, inserida no Festival “Terras sem Sombra”, em Serpa; na 28.ª Temporada de Música em São 
Roque, num programa totalmente dedicado aos compositores portugueses contemporâneos; e no ciclo 
de concertos “Natal em Lisboa” organizados pela EGEAC. Ganhou uma medalha de ouro no 5.º Festival 
Coral de Verão de Lisboa. Em 2017 realizou um concerto na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de 
Fátima, em conjunto com a Escolania de Montserrat, nas comemorações do centenário das aparições de 
Fátima, bem como no Festival Música na Fábrica, em Lisboa. Uma vez mais, obteve a medalha de ouro 
no Festival Coros de Verão. Lançou no fim do ano passado o CD “Mesmo que faça frio” com obras do 
compositor Nuno da Rocha, em conjunto com o Coro Infantil do IGL.

Filipa Palhares iniciou os seus estudos musicais aos nove anos no Insti-
tuto Gregoriano de Lisboa, onde estudou até 1990, ano em que ingressou 
na Escola Superior de Música de Lisboa, onde obteve a licenciatura em 
Direcção Coral, e estudou com Christopher Bochmann, Sibertin-Blanc, 
Roberto Perez, Luís Madureira, Gerhard Doderer, Cremilde Rosado Fer-
nandes, Vasco Azevedo e Paulo Lourenço, entre outros. Nesta mesma 
escola obteve o grau de mestre em Direcção Coral.
Frequentou cursos de Direcção Coral com Bernard Tétu, Herbert Breuer 
e José António Sainz Alfaro. Em 1995/96 e 97 estudou com Max von Eg-

mond, Marius Altena (Canto) e Jacques Ogg (Cravo) nos cursos de Música Barroca da Casa de Mateus. 
Frequentou em 98/99, o curso de aperfeiçoamento artístico em Direcção Coral no Real Conservatório 
Superior de Música de Madrid.
Iniciou a sua actividade docente em 1990, e desde 2006 que lecciona no Instituto Gregoriano de Lisboa, 
onde tem a seu cargo os coros infantil e juvenil, realizando concertos regularmente, e com quem par-
ticipa em concursos internacionais, tendo obtido medalha de ouro nas sete edições do Festival Coral de 
Verão de Lisboa, o primeiro prémio no “Certamen Juvenil de Habaneras de Torrevieja” em Espanha, uma 
medalha de prata nos World Choir Games que se realizaram em 2018 na África do Sul, e 3 medalhas de 
ouro e o título de “champion” de música sacra com acompanhamento, nos European Choir Games de 
2019, que se realizaram na Suécia.
Tem estreado diversas obras de compositores portugueses, compostas especificamente para os seus 
grupos. Gravou em 2016 o CD “Mesmo que faça frio” com obras do compositor Nuno da Rocha, para 
coro de vozes brancas, piano e orquestra.
Foi membro da Camerata Vocal de Lisboa e do Coro Feminino Cantata. Dirigiu o Orfeão da Covilhã, o 
Conductus Ensemble, o Grupo Coral de Lagos com quem gravou (2000) o CD de música coral «Terra 
Morena» e o Grupo Coral Encontro com quem gravou o CD «25 anos de canto». Fundou e dirigiu o Coro 
do Tejo e dirige presentemente o Grupo Coral Palmelense “Loureiros” e o Vocal Da Capo. Foi maestrina 
do coro participativo Gulbenkian, na Missa de Bernstein apresentada no final de 2019, na Fundação 
Calouste Gulbenkian. Na área da ópera tem colaborado como coralista e maestrina de coro em diversas 
produções.



8

open singing



open singing
9

open singing open singing



10

open singing



11

open singing open singing



12

open singing



13

open singing open singing



14

open singing



15

open singing open singing



16

open singing



17

open singing open singing



18

open singing



19

open singing open singing




