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A Associação Musical Lisboa Cantat (AMLC) é uma pessoa colectiva de 

direito privado, sem fins lucrativos, e prossegue objectivos 

fundamentalmente de ordem musical e, acessoriamente, de ordem 

social e recreativa. É independente de qualquer instituição e não tem qualquer 

identificação política, partidária ou religiosa.  

É constituída por cerca de 200 Associados, entre pessoas singulares e colectivas, na 

qualidade de associados efectivos, colaboradores ou honorários, consoante a sua 

forma de integração. 

Iniciou as suas actividades em 13 de Dezembro de 1977. Ao longo destes 40 anos foi 

membro fundador da Associação de Coros Amadores da Área de Lisboa (A.C.A.A.L.), 

sendo igualmente associada do Europa Cantat, e da Internacional Federation of Choral 

Music (I.F.C.M.). 

Desde 2014 tem uma parceria com a Junta de Freguesia de Alvalade, que consiste na 

cedência do espaço localizado na rua Teixeira de Pascoais nº10, edifício da antiga 

Assembleia Municipal de Lisboa, onde atualmente temos desenvolvido as nossas 

atividades culturais e sociais. O nosso Espaço Lisboa Cantat tem um auditório, 

recentemente nomeado de Auditório Aquilino Machado Ribeiro, em homenagem ao 

primeiro Presidente eleito da Câmara Municipal de Lisboa; para além das nossas 

atividades este espaço tem acolhido vários eventos organizados tanto pela Câmara 

Municipal de Lisboa como pela Junta de Freguesia de Alvalade.  

No âmbito dos seus objectivos musicais, a AMLC tem em funcionamento os seguintes 

Departamentos: 

• Coro Sinfónico Lisboa Cantat  

• Coro Infantil Lisboa Cantat  

• Coro de Câmara Lisboa Cantat  

• Jazz Cantat 

• Academia Vocal  

• Coro Juvenil Lisboa Cantat 
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1.  Actividades Regulares  

Ensaios e planeamento da temporada de todos os nossos departamentos 

•  Elaboração de Programação anual do Espaço Lisboa Cantat  

•  Ações de Promoção Interna e Externa da Academia Vocal da AMLC (AVLC). Com 

Workshops e Ateliers Vocais (ano letivo 2019/2020) 

•  Ações de Promoção Interna e Externa dos Grupos Jazz Cantat, Coro de Câmara, 

Coro Infantil Lisboa Cantat e Coro Juvenil Lisboa Cantat. 

 

2. Atividades Administrativas 

 Trabalhos de beneficiação do Espaço Lisboa Cantat 

o Obras de manutenção  

•  Continuação da organização administrativa a financeira e aperfeiçoamento dos 

métodos de trabalho da Direcção.  

•  Desenvolvimento de grupos internos Lisboa Cantat participantes e dinamizadores 

da comissão social da Freguesia de Alvalade e da cidade de Lisboa, nos 3 grupos de 

intervenção. Cultura, Infantil e Sénior. 

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

3. Actividades Musicais para 2019 

3.1. Coros do Mundo em Lisboa 

Continuação do ciclo anual de concertos “Coros do Mundo em Lisboa” (quinta edição) 

em parceria com a J.F. de Alvalade, a promover o intercâmbio entre coros portugueses 

e estrangeiros, a decorrer nos meses de Junho e Julho. Esta iniciativa já promoveu o 

intercâmbio com grupos corais dos Estados Unidos, Bélgica e Alemanha entre outros. 

O projecto Coros do Mundo em Lisboa para além da promoção de intercâmbio social 

internacional, que nos permite levar o nome e cultura da cidade de Lisboa além-

fronteiras, pretende também promover o turismo cultural da cidade de Lisboa, com a 

realização de concertos e outras atividades culturais como visitas a museus e zonas 

emblemáticas da cidade. 

3.2. Coro Sinfónico Lisboa Cantat 

O Coro Sinfónico Lisboa Cantat (CSLC) é um coro amador e conta actualmente com 

cerca de 90 elementos na sua formação principal. Tem contribuído para a divulgação 

da música erudita portuguesa, estreando regularmente obras de compositores 

portugueses contemporâneos. Foi coro associado da temporada 2010/2011 do CCB. É 

de destacar também a parceria que mantém, desde 1999, com a Orquestra 

Metropolitana de Lisboa.  

 

Nos últimos anos tem aberto a suas portas a reforços com diversos concertos 

Participativos atingindo um efectivo de cerca de 100 elementos, nomeadamente em 

concertos para a EGEAC. 

 

Concertos agendados para 2019:  

∞ Fantasia Coral de Beethoven e Requiem de Mozart 

o  19 de Janeiro, Sábado 21h30, Algarve 



 

                                                                                                                        

 

 

 

∞ Oratória Cristo Rei de Ferreira dos Santos (estreia absoluta)  

o 18 de Maio, Sábado 21h30, Almada 

o 18 de Junho, Terça-feira 21h30, Fátima 

o CCB, Lisboa - data a anunciar 

∞ Canções Tradicionais Brasileiras por Fernando Lopes Graça.  

 

3.3. Coro de Câmara 

O Coro de Câmara Lisboa Cantat foi fundado em Janeiro de 2006 como uma das 

actividades da Associação Musical Lisboa Cantat, associação que conta já com 40 anos 

de existência e tem desenvolvido importantes actividades no âmbito musical 

português. O seu repertório é ecléctico, abordando obras desde o período Barroco até 

ao Contemporâneo. É constituído por 16 cantores e é dirigido pelo maestro Jorge 

Carvalho Alves.  

Com mais de 80 concertos já realizados, tem-se apresentado de norte a sul de 

Portugal: em Lisboa (Teatro da Trindade e D. Maria II, Igreja de S. Roque, S. Pedro de 

Alcântara e Sé Patriarcal, CCB); no Porto (Coliseu), Guimarães, Figueira da Foz, Aveiro, 

Tomar, Caldas da Rainha, Faro, Olhão, Lagos, Espinho, Montijo, Lagoa, Cartaxo e 

Tavira.  

Desde a sua fundação, foi dirigido pelos maestros Cesário Costa, Henrique Piloto, 

Laurent Wagner, Nuno Côrte-Real, Clara Coelho, Marcos Magalhães e pelo seu 

maestro titular, Jorge Carvalho Alves. 

3.4. Coro Infantil e Coro Juvenil Lisboa Cantat 

O CILC – Coro Infantil Lisboa Cantat foi criado em Maio de 2015 no seio da Associação 

Musical Lisboa Cantat. Actualmente é composto por 46 elementos com idades 

compreendidas entre os 6 e os 13 anos.  

O CJULC nasceu da vontade dos elementos do Coro Infantil continuarem o seu 

percurso musical no seio da AMLC. Este projecto foi lançado em Setembro de 2017.  



 

                                                                                                                        

 

 

 

∞ Viagem e Concerto na Bélgica – parceria Côro Mélopée: 01.03.2019 – 

05.03.2019 ou 10.04.2019 – 14.04.2019 

∞  Atelier da Páscoa: 14.04.2019; 

∞  Apresentação dia da mãe: 05.05.2019; 

∞  Concerto final de temporada (Coros do Mundo): junho/julho 2019; 

∞  Semana Coral de Verão: 15.07.2019 – 19.07.2019;  

∞  Campanha novos elementos: 09.09.2019 a 05.10.2019; 

∞  Audições: 06.10.2019; 

∞  Entrada dos novos elementos: 13.10.2019; 

∞  Comemoração do 4º aniversário CILC: 13.10.2019; 

∞  Comemoração do 2º aniversário CJULC: 10.11.2019; 

∞  Concerto 42º aniversário da AMLC: Nov2019; 

∞  Concerto de Natal com coro convidado: 15.12.2019;  

∞  Festa Natal: 15.12.2019 

 

3.5. Academia Vocal  

A Academia Vocal Lisboa Cantat (AVLC) é um espaço criado para dar resposta às 

inúmeras solicitações manifestadas pela comunidade coral da AMLC de 

aperfeiçoamento vocal.  Assim para além de colmatar a lacuna existente, dá 

oportunidade também a estudantes e/ou profissionais da área da voz, que estejam ou 

não vinculados aos coros da AMLC, de ter aulas de Formação Musical/Voz/Técnica 

Vocal/Canto. Realiza periodicamente Masterclasses de Canto Lírico e Workshops de 

Canto e Expressão Vocal.   

∞ Continuação das aulas de canto e leitura de partituras regulares, individuais e 

em grupo.  

∞ Abertura de aulas de Jazz Vocal e Fado. 



 

                                                                                                                        

 

 

 

∞ 28 Janeiro a 2 Fevereiro - Masterclass de Canto e Interpretação com Margarida 

Codina Natividade e Xavier – Apresentação Final na Casa Museu Anastácio 

Gonçalves 

∞ Março – Workshop a definir  

∞ 24 a 26 Maio - Masterclass – Ópera com apresentação final de Técnica Vocal e 

Interpretação com a Soprano Carla Simões  

∞ 10 Julho - Performance - Concerto de Final de Actividades 

∞ 18 Dez Performance - Concerto de Natal da AVLC 

 

3.6. Jazz Cantat 

O Jazz Cantat é um grupo vocal de música ligeira e de jazz criado em 2014 no seio da 

Associação Musical Lisboa Cantat. Este grupo, sob a direção de Tiago Marques. Todos 

os seus elementos têm larga experiência em música, seja ela clássica ou jazz, como 

coralistas ou solistas. A todos é comum a paixão pela voz, pela linguagem complexa do 

jazz, mas acima de tudo pela música no seu todo.  

∞ Continuação da actividade regular de ensaios e concertos em vários espaços da 

cidade de Lisboa  

∞ Concerto de Reis 

∞ Concerto de Páscoa 

∞ Julho – Concertos ao Entardecer (Alvalade)  

∞ Workshop de Canto Jazz 

∞ Julho - Concerto final de temporada  

∞ Dezembro - Concerto de Natal  

 



 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

A programação deste ano pretende atingir mais públicos e criar uma interação social 

na comunidade onde nos inserimos.  

O Espaço Lisboa Cantat, apesar de ter tido um investimento da nossa associação no 

tratamento acústico, carece ainda de uma adaptação e beneficiação nas 

infraestruturas para o adequado acolhimento dos eventos de apresentação ao público, 

sejam os nossos de performance cultural ou os organizados pelas entidades 

municipais. Parte do apoio financeiro solicitado nesta candidatura, e apresentado no 

orçamento previsional em anexo, corresponde a esta necessidade, incluindo a 

adaptação da zona de palco, sistema de iluminação, sistema de som e sistema de 

projeção de vídeo (tela e projetor de vídeo). 

Esperamos que a Junta de Freguesia de Alvalade possa corresponder a este nosso 

pedido, para que o ano de 2019 seja um prenúncio do sucesso futuro da Associação 

Musical Lisboa Cantat como agente dinamizador do panorama cultural da freguesia e 

da cidade de Lisboa.   

 

Lisboa 28 de Setembro de 2018 

 


