
 
Lisboa, 28 de Fevereiro de 2018 

Caríssimos Consócios, Exmas. Senhoras, Exmos. Senhores, 

 

Por diversos motivos que nos são alheios, tivemos que adiar para o mês de Março o evento que esteve 
agendado para o dia 8 de Fevereiro. Assim, o Círculo Eça de Queiroz tem o prazer de convidar V. Exa. para 
participar num Jantar-concerto que terá lugar no dia 20 de Março, Terça-feira, pelas 19:30 horas, no qual 
teremos a actuação do Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa. 

O Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa é o único Coro português que irá participar nos World 
Choir Games, a maior competição de Coros do mundo, organizada pela Fundação Interkultur para Coros 
amadores, independentemente do seu país de origem, raça, género de música ou ambições artísticas. O 
Coro Juvenil do Instituto Gregoriano de Lisboa foi indicado pelo Conselho da organização do evento para 
representar o nosso país nesta competição mundial. Os World Choir Games realizam-se, este ano, em 
Pretória, na África do Sul, e o Coro Juvenil, nosso convidado no dia 20 de Março, tem vindo a angariar os 
fundos necessários para a deslocação.  

Criado em 2014 por Filipa Palhares, o Coro participou em 
diversos Eventos Musicais, nomeadamente, com a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Nacional de São Carlos. 
Participou, igualmente, na 28ª Temporada de Música de São 
Roque, num programa totalmente dedicado aos compositores 
portugueses contemporâneos. Realizou um Concerto na Basílica 
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em conjunto com a 
Escolania de Montserrat, por ocasião das comemorações do 

centenário das Aparições de Fátima. Desde a sua criação, tem recebido inúmeros prémios. 

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. 

O jantar tem o preço de 25 euros por pessoa, devendo as reservas ser feitas através dos contactos habituais 
do Círculo:  

E-mail: geral@circuloecadequeiroz.com, Tel: 213 428 758 e Tlm: 960 364 685. 

Atendendo ao número limitado de lugares, aconselhamos a que efectue a sua inscrição tão breve quanto 
possível. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção 
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