
  



PROGRAMA 
 
 

CORO POLIFÓNICA NOVOS AIRES 
 

 
Ledicia (Panxoliña)      José Alfredo Oliveira 
 
Natal de Elvas (Mario de Sampayo Ribeiro) 
 
Jesús Redentor (Pietro You) 
 
The Sacred Hour ("Ave María")     A. Ketelbey 

 
Órgão: Marta Barreiro 
Direção: José Alfredo Oliveira 
 

 
 

CORAL VOZES D’ ARTE 
 

 
Ensemble de Guitarras  
(Escola Municipal de Música de Santiago do Cacém) 
 

Noite de Paz       Franz Grüber 
Tannenbaum       Tradicional de Natal da Alemanha 

 
 
Coral Vozes D’Arte & Ensemble de Guitarras  
 

E malama       Mark & Sharee Anderson 
Arranjo para Coro: Pedro Ramos 

 
O Presépio       Jos Wuytack 

 
Natal de Évora      Tradicional do Alentejo  

        Harmonização: Mário de Sampayo Ribeiro 
 

Hine Ma Tov       Texto Israelita 
Allan Naplan 

 
We Wish you a Merry Christmas    Tradicional de Inglaterra Séc. XVI 

Arranjo Coral:  Pedro Ramos 
 

Broas de Mel       José Carlos Godinho 
Arranjo Coral:  Pedro Ramos 

 



Surgem Anjos Proclamando     Tradicional de Natal 
Tradução:  Isac Salum 

 
 

Adaptações e Arranjos para Ensemble de Guitarras e Coro: Pedro Ramos 
Direção: Pedro Ramos 

 
 

ORFEÃO LIMIANO 
 
 

MLK        U2 
Arranjo.: Bob Chilcott  

 
Ó meu Jesus pequenino    João Andrade Nunes 
 
Ó meu Menino tão lindo    Tradicional de Natal (Minho)  

Harmonização: Manuel Simões 
 
Linda noite de Natal     Tradicional (Algarve) 

Harmonização: João Andrade Nunes 
 
Alegrem-se os céus e a terra    Popular 
 
Tollite Hostias      Camille Saint-Saëns 
 
O Pequeno Tambor 

Harmonização: José M. Cunha 
  



SOBRE 
 
 

CORO POLIFÓNICA NOVOS AIRES 
 

Nasceu da fusão do Nigrán Polyphonic Choir e do New Aires Choir em 1999. 
Desde a sua origem os membros deste Coro têm participado em numerosos concertos e realizado 
vários intercâmbios com coros de diferentes províncias espanholas e portuguesas. 
Entre os seus méritos destaca-se o Primeiro Prémio de Composição Panxoliña Inédita no Concurso 
Caixanova Vilancicos, em várias convocatórias, tendo sido finalista em todas as edições em que 
participou. Em 2015, recebeu o Prêmio Nigrán concedido pela Câmara Municipal de Nigrán por toda 
a sua trajetória cultural. 
Organiza o Festival de Habaneras e Boleros nos verões em Nigrán, desde o ano 2003, com grande 
sucesso de público e com a participação de importantes grupos corais. 
O seu amplo leque interpretativo vai desde a música sacra, folclore galego e espanhol, até um 
repertório variado de world music de todos os tempos. 
É composto por 45 vozes mistas dirigidas por José Alfredo Oliveira, cujo principal objetivo é alcançar 
a máxima expressão interpretativa para que coralistas e público possam desfrutar e se sensibilizar 
com a música coral. 
 
Direção: Maestro José Alfredo Oliveira (Vigo 1951) 
Iniciou-se na música coral em 1971 quando fazia o SM na Marinha Espanhola. É autodidata. Músico 
amador. Em sua longa carreira dirigiu vários corais. É diretor do Coral Novos Aires de Nigrán desde 
1992. Como compositor, foi reconhecido com seis Primeiros Prémios pelas suas partituras corais. Em 
2018 foi galardoado com o Prémio ACOVI em Vigo pela sua carreira coral. 
 

CORAL VOZES D’ ARTE 
 
O Coral Vozes D’Arte foi fundado em Junho de 2017 e é a principal valência da Associação Coral Vozes 
D’Arte de Vila Nova de Santo André.   
Este projeto coral é formado por cerca de 28 cantores de faixas etárias muito diversificadas e tem 
como grande objetivo fomentar e divulgar a música coral, no país e no estrangeiro, valorizando as 
suas raízes e o município que representa através da música em coro.   
Os cantores que compõem este projeto coral são amadores, mas com uma enorme paixão pelo canto 
e pelas energias que resultam das práticas musicais em grupo. 
O repertório do Coral Vozes D’Arte baseia-se sobretudo em harmonizações para coro de melodias 
tradicionais de várias regiões do mundo, espirituais negros e peças clássicas adaptadas para coros 
com estas características.  
Na sua atividade, o Coral Vozes D’Arte tem privilegiado os encontros e permutas entre corais com 
atividades similares, através de concertos anuais dedicados à música coral e a valorização da temática 
natalícia através da produção dos habituais concertos de Natal, geralmente com músicos convidados. 
 Destaca-se também a participação do Coral Vozes D’Arte num ciclo de concertos com a obra “Missa 
Étnica pela Paz” do compositor austríaco, Lorenz Maierhofer. 
 
 
 



Ensemble de Guitarras  
Escola Municipal de Música de Santiago do Cacém 
 
Ensemble de Guitarras da EMMSC, foi criado em 2016, como uma das valências no âmbito da música 
de câmara da Escola Municipal de Música. Interpreta um repertório variado com predominância para 
peças clássicas de vários períodos da história e adaptações de peças contemporâneas, de vários 
géneros. O seu historial conta já com várias dezenas de concertos onde se destacam a participação 
no espetáculo da “Missa Étnica pela Paz” do compositor Lorenz Maierhofer, em Santiago do Cacém 
o estágio realizado nas Ilhas Açorianas do Pico e São Miguel, com concertos no Museu dos Baleeiros 
e no Convento de São Francisco, nas Lajes do Pico, em parceria com o Grupo Coral das Lajes do Pico. 
Para além dos concertos nos equipamentos municipais, em Santiago do Cacém, o Ensemble de 
Guitarras também colabora pontualmente com o Coral Vozes D’Arte, nos ciclos de Concertos de 
Natal. O grupo é formado por jovens entre os 12 e os 18 anos e é dirigido pelo Prof. Pedro Ramos.  
 
Direção: Maestro Pedro Ramos 
É natural de Santiago do Cacém. É Licenciado pela Escola Superior de Educação de Setúbal, no curso 
de professores de educação musical do ensino básico.  Estudou Guitarra Clássica durante 5 anos, no 
Conservatório Regional de Música de Setúbal e foi percussionista na Banda Militar da Escola Prática 
de Infantaria em Mafra. Representou a Escola Superior de Educação de Setúbal no “Summer School”, 
em Leeuwarden, na Holanda e na cidade francesa de Bordéus, no âmbito do projecto de divulgação 
da cultura musical portuguesa. Durante a sua formação tem dado ênfase às metodologias Orff no 
âmbito do seu trabalho com crianças e jovens. É sócio da Associação Orff de Madrid, onde frequenta 
regularmente o curso de “Música e Dança na Educação”. É autor do trabalho discográfico “Em Tons 
de Natal”, para coro, Quinteto de Cordas, percussão, piano e solista. Participou, com obras de Natal 
de sua autoria no Livro, “100 Música”, da Texto Editora.   
Lecionou a disciplina de Educação Musical nas escolas básicas do 2/3 Ciclos de Odemira, Aljustrel e 
Sines. Foi Professor do Módulo de Animação Musical na Escola Bento de Jesus Caraça em Sines.  
Em Julho de 2013, foi homenageado com a Medalha de Mérito Cultural do município de Santiago do 
Cacém. Foi Maestro do Coral Clube Galp Energia de 1997 a 2017. 
É Técnico Superior na Área Musical na Câmara Municipal de Santiago do Cacém e dirige o Coral Vozes 
D’Arte, de Vila Nova de Santo André. 
 
 

ORFEÃO LIMIANO 
 
O Orfeão Limiano foi fundado em 19 de maio 1979 e executou trechos de música profana e religiosa, 
desde a sua fundação, sob direção do Cónego Doutor António de Oliveira Fernandes. 
Percorreu, entretanto, espaços de Portugal, Espanha e França divulgando a sua arte. 
Participou nos Encontros de Coros do Norte de Portugal e, quando estes terminaram, foi o criador 
dos Encontros de Coros do Minho, organizando o primeiro e participando em todos os restantes, 
perto de duas dezenas. 
Em 2007 gravou o primeiro CD, que também inclui o Hino a Ponte de Lima e o Hino da Casa do 
Concelho de Ponte de Lima, no espetáculo comemorativo da 20.º Aniversário desta associação, em 
24 de fevereiro desse ano, no Fórum Lisboa. 
O Orfeão Limiano atuou, também, na cerimónia oficial de reabertura do Museu dos Terceiros, 
presidida pelo então Presidente da República, Professor Aníbal Cavaco Silva, em 2008.  



No estrangeiro, manteve grande ligação com cidades espanholas como Xinzo de Limia, Carballiño, 
Santiago de Compostela, Cariño e Vigo e ainda com a cidade francesa de Vandoeuvre (perto de 
Nancy), uma das cidades geminadas com Ponte de Lima, nas quais realizou muitos concertos.  
Depois de quase três décadas de trabalho surgiu a primeira pausa.   
A partir de dezembro de 2013 o Professor Nuno Tiago Fernandes Pereira Lima reiniciou as suas 
atividades, conferindo-lhe continuidade na direção artística e promovendo a sua reaparição pública 
em 21 de dezembro de 2014, num Concerto de Natal realizado na Igreja Matriz de Ponte de Lima. 
Desde essa data, o Orfeão Limiano tem realizado muitos concertos, em Portugal como a solenização, 
em 15 de agosto de 2017, da celebração eucarística de comemoração dos 50 anos de sacerdócio do 
pároco de Ponte de Lima, Mons. Dr. José Sousa e a organização do Concerto de Natal-Encontro de 
Coros 2017. 
Em 2018, iniciou, a convite do Município, os concertos de descentralização cultural, pelas freguesias 
do concelho - quatro em cada ano - que se têm realizado até aos dias de hoje.  
Em junho de 2021 esteve em França, na comemoração do 30º aniversário da criação da geminação 
entre Ponte de Lima e Vandoeuvre, tendo realizado nessa cidade um deslumbrante concerto. Mais 
tarde, recebeu o coral francês Croq’Notes com realização de um concerto conjunto na Igreja Nova da 
Correlhã. 
O Orfeão Limiano tem aderido a vários projetos culturais como Sente a História, Cardo e o Minho 
Coura Lima, este realizado há cerca de um mês, neste ano 2022. 
Nos últimos meses, têm sido em grande número os concertos realizados, desde o concerto na Vila 
de Foz (Lugo – Galiza), entre outros, passando pelos concertos de descentralização cultural, até à 
participação no IX Encontro de Música Coral de Póvoa de Varzim, no dia 12 de novembro passado. 
 
Direção: Maestro Nuno Tiago Fernandes Pereira Lima  
Iniciou os seus estudos musicais com sete anos de idade. Estudou na Escola Profissional de Música 
de Viana do Castelo na classe de trompa dos professores Joaquim Vidal e Sónia Feijó. Em 1998, 
passou a estudar com o professor Abel Pereira na Escola Profissional de Música de Espinho. Em 2001, 
ingressou na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, na classe do professor Bohdan 
Sebestik. Durante o curso participou na Orquestra Sinfónica da ESMAE (Sinfonieta), onde teve o 
privilégio de trabalhar com maestros como: Omri Hadari, Jan Cober, Marc Tardue, Manuel Ivo Cruz, 
Daniel Schweizer e António Saiote. Fez cursos de aperfeiçoamento com os professores Philip 
Maguire, Abel Pereira, Stefan Dohr, Javier Bonet, Bernardo Silva, Bruno Schnaider e com o Quinteto 
de Metais “LUUR METALLS”. Participou no segundo estágio da Orquestra Juvenil “Bracara Augusta” 
(1998), no Festival Internacional de Orquestras Jovens, em Múrcia, Espanha, sob a direcção do 
maestro Cesário Costa (1999), no 1º, 2º e 3º estágios da Orquestra APROARTE, sob a direção dos 
maestros Ernst Schelle e Oliver Diaz Soarez. Em 2001, com a orquestra APROARTE e o maestro Ernst 
Schelle, participou no Festival de Verão “Young Euro Classic”, em Berlim. Integrou também o 6º e 7º 
estágio da Orquestra Nacional de Sopros dos Templários, sob a direcção do maestro António Saiote. 
Em 2002, como músico convidado da Orquestra da Escola Profissional de Música de Espinho, 
participou no “Aberdeen International Youth Festival”, Escócia. De Setembro de 2005 a Janeiro de 
2006, como bolseiro do programa Erasmus, estudou na Escuela Superior de Música de Cataluña, com 
o professor David Thompson. Terminou a Licenciatura em Trompa na Escola Superior de Música e 
das Artes do Espectáculo, em 2006, na classe do professor Bohdan Sebestik. Leccionou na Escola de 
Artes da Bairrada e no Conservatório de Música de Felgueiras, desde 2007 é professor de trompa e 
música de câmara na Academia de Música Fernandes Fão. Actualmente frequenta o Mestrado em 
Ensino da Música na Universidade do Minho. É o maestro do Orfeão Limiano desde dezembro de 
2013. 


