
Infantuna Cidade de Viseu 
Águas do Dão 

Cantar ao desafio 

Mafrada 

 
Rui Vassalo 

Beethoven – Romance 
 
Bárbara Cotrim 

O. Rieding - Concerto em Si menor                                     
              (3ºandamento) 
 

Margarida Ferreira dos Santos  

Cole Porter – Everytime we say goodbye     

             
 

Coro Mozart 
 Stella Vitae (Cantata) - Dionísio Vila Maior 

       (Orquestração e harm. vocal a 5 vozes - Dionísio Vila Maior) 

 Bohemian Rhapsody - Queen 

 Telemarketing Blues - Paul Rardin 

 Oh Happy Day (Gospel) - Adapt: Sister’s Act 
       (Orquestração e harm. vocal a 5 vozes - Dionísio Vila Maior) 
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Abertura 

Musicorum  
 Mykola Leontovich - Carol of the Bells 

 Paul Mccartney - We All Stand Together 

 Leonard Cohan - Aleluya  

 Sarah Maclachlen - Angel 

 B. E. King, J. Leiber & M. Stoller - Stand by me 

 Canção tradicional Zulu - Siyahamba 
 

João Bernardo Rodrigues 

Billi - Il piccolo Bersagliere 
  

Beatriz Almeida e Sara Monteiro  

Suzuki - Perpetual Motion 
 

Margarida Ferreira dos Santos  

Ennio Morricone – Nella Fantasia  
 

Margarida Ferreira dos Santos  

Andrew Lloyd Weber – Pié Jesu 
 

João Diogo Silva 

S.Arnold - Gavotte and Gigue  
 

Mariana Amaral 

Billi - Le piccole Mousmè  
 

 
(...)  
No céu apareceu, toda branca, uma estrela 
que se pôs a alumiar com seus tímidos brilhos 
a noite de esplendor que nos mostrou, sem 
véus, 
o virginal amor do Esposo lá dos Céus... 
Valeriano, em sonho, antevia a alegria 
no desejo de ter, Cecília, o teu amor... 
Felicidade e paz ele achou junto a ti 
e tu lhe revelaste uma vida sem fim. 
E lhe disseste: "Amigo, a meu lado, de pé, 
um anjo do Senhor guarda puro o meu corpo; 
jamais ele me deixa e, até quando adormeço, 
com suas asas azuis alegre me protege. 
Vejo brilhar, à noite, a sua face amável 
com mais suave luz que o resplendor da aurora. 
Seu rosto me parece a transparente imagem, 
a pura irradiação do semblante divino".  

(...) 
Ah, Cecília, empresta-me tua doce melodia: 
Desejo converter todos os corações a Jesus! 
Gostaria também de imolar minha vida, 
ofertando a Jesus meus prantos e meu sangue... 

Dá-me saborear, nesta terra estrangeira, 
o perfeito abandono, doce fruto do amor. 
Dá-me, santa querida, a graça de voar 
para longe desta terra em revoada sem volta! 

(Santa Teresa do Menino Jesus) 

 

 
 
 
 
 
 
 

(lido por Anita Pinto e Bernardo Almeida) 
 
 
Ao som dos instrumentos 
Cecília cantava em seu coração 

Ó Santa bem-amada, contemplo extasiada 
essa sulco de luz que deixas atrás de ti. 
Creio ainda escutar tua doce melodia; 
sim, teu canto celeste ainda chega a mim! 
De minha alma exilada escuta a oração: 
Deixa-me reclinar em teu coração virgem 
o lírio imaculado que brilhou nesta terra, 
envolto em bela luz de fulgor sem igual. 

Ó castíssima Pomba, atravessando a vida 
só buscaste um esposo e não outro: Jesus! 
Tendo escolhido tu'alma, a ela Se uniu, 
pois a viu perfumada e com todas as virtudes. 
Entretanto, um mortal cheio de juventude 
sentiu o teu perfume, ó branca e celeste flor! 
E a fim de te colher, de ganhar tua ternura, 
Valeriano quis dar-te o seu coração. 

(...)  
 

Poema a S.ta Cecília (22 Nov.) 
Padroeira dos Músicos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ennio_Morricone

