
ORQUESTRA CRIATIVA DE SANTA MARIA
DA FEIRA & CONVIDADOS
THE LOYD | SIMÃO DJMÃO | & OUTROS…

21h30
centro cultural de milheirós de poiares
concerto solidário a favor das vítimas das cheias na sérvia
entrada [ água engarrafada | bens enlatados | fraldas
| produtos de higiene ]

Os Encontros com a Música são uma iniciativa da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira que pretende celebrar o Dia
Mundial da Música (01.Outubro) através de uma programação
local, solidária e inclusiva, protagonizada, quase em exclusivo,
por artistas, agrupamentos e associações do concelho de Santa
Maria da Feira.
 
A proposta dos Encontros com a Música para 2014 é a de
enaltecer a arte e a poética da música através dos valores da
partilha e solidariedade entre as pessoas.
 
Cada concerto foi pensado e programado como um verdadeiro
encontro das pessoas com a música e com a sociedade, que
apela ao contributo de cada individuo, enquanto pessoa, para
distintas causas sociais de âmbito local, nacional ou internacional.
 
Cada cidadão poderá usufruir destes momentos musicais e
culturais de forma absolutamente gratuita, sendo, no entanto,
convidado a contribuir com um bem ou produto alimentar que
reverterá a favor dos projetos e causas sociais subjacentes a
cada concerto.

info 256 370 814 | e-mail pelouroctbm@cm-feira.pt

A Orquestra Criativa é como uma praça pública. Um lugar onde as pessoas se
encontram. Uma praça bastante especial: nela é permitido cantar, é sempre
possível tocar, e é nela que as pessoas se sentem em sua casa como se de um
palco muito importante se tratasse. Neste espaço circulam crianças, jovens e
adultos, com idades compreendidas entre os 8 e os 80 anos, provenientes de
diferentes  freguesias do concelho de Santa Maria da Feira - uma prova viva de
que cada um pode contribuir à sua maneira para o processo de criação da música.

Para este concerto solidário | apoio às vítimas das cheias na Sérvia, a
Orquestra Criativa de Santa Maria da Feira convidou alguns artistas e grupos
musicais do concelho de Santa Maria da Feira para se associarem num momento
de partilha musical e solidariedade na angariação de apoios/produtos para oferecer
ao Consulado da Sérvia em Portugal, dando assim resposta às necessidades
daqueles que viram as suas vidas fustigadas pelas cheias que assolaram aquele
país.
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A MÚSICA AO ENCONTRO DAS PESSOAS
MÚSICOS E ARTISTAS LOCAIS | ASSOCIAÇÕES CONCELHIAS
| ACADEMIAS E ESCOLAS OFICIAIS DE MÚSICA

espaços diversos - concelho de santa maria da feira

Através de pequenos apontamentos musicais e de outras ações, a Música vai
ao encontro das pessoas nas Escolas, Centros Sociais, Hospitais e em improváveis
espaços públicos do concelho.

01 › 05

CORO DA SÉ CATEDRAL DO PORTO

21h30
igreja matriz santa maria da feira
concerto solidário a favor da cegonha & companhia
- casa dos choupos
entrada [ fraldas (tamanhos 1 / 2 / 3 / 4) | leite em pó
| primeiras papas infantis | produtos de puericultura (chupetas,
fraldas, biberões, cremes hidratantes, etc.) ]

O Coro da Sé Catedral do Porto foi fundado, em 1971, pelo Cónego Ferreira dos
Santos, Mestre Capela da Catedral, com o propósito de dar continuidade a uma
"tradição que proporcionou à Igreja um verdadeiro tesouro para a celebração do culto
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da música orquestral e coral, contando com cerca de duas centenas de músicos
e coralistas em palco que, em uníssono, interpretarão importantes obras musicais.

O mote para este concerto solidário | Banco Alimentar - Rosto Solidário, será
o contributo para o apoio social prestado pelo Rosto Solidário às famílias carenciadas
ou em situação de risco social, residentes no concelho de Santa Maria da Feira.

ORQUESTRA DE JOVENS DE SANTA MARIA
DA FEIRA E GRUPOS CORAIS CONCELHIOS
A.M. OLEIRENSE | C.C.R. ORFEÃO DA FEIRA | CIRAC -
PAÇOS DE BRANDÃO | JUVENTUDE DE SANGUEDO | TUNA
ESPERANÇA - SM LAMAS | TUNA MUSICAL MOZELENSE

21h30
europarque santa maria da feira
concerto solidário a favor do banco alimentar - rosto
solidário
entrada [ leite | azeite | óleo | enlatados (salsichas, atum,
fruta em calda) | cereais ]

04SÁB ENCONTRO DE BANDAS DE S. M. DA FEIRA
BANDA MÚSICA BV ARRIFANA | BANDA MUSICAL S.TIAGO
DE LOBÃO | SOCIEDADE BANDA MUSICAL DO SOUTO
| BANDA MARCIAL DO VALE

14h30
centro social luso-venezolano - nogueira da regedoura
concerto solidário a favor do mercado da solidariedade
- cruz vermelha portuguesa - sanguedo
entrada [ leite | azeite | fraldas | cereais | leguminosas
secas (feijão e grão-de-bico) | açúcar | arroz | massa ]
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O Encontro de Bandas de Santa Maria da Feira é um evento ímpar que, pelo
menos uma vez por ano, junta quatro associações concelhias num espetáculo único
de bandas filarmónicas, mostrando aquilo que de melhor fazem na Música, na
promoção da Cultura e da identidade local de Santa Maria da Feira.

Este concerto solidário | Mercado da Solidariedade - Cruz Vermelha
Portuguesa - Sanguedo, reverterá a favor da Cruz Vermelha Portuguesa - Sanguedo,
no âmbito do apoio que esta entidade tem prestado a famílias em situação emergente
de risco social, residentes no concelho de Santa Maria da Feira.

divino". O repertório do Coro é vastíssimo e inclui os grandes mestres da polifonia
clássica, do barroco e do clássico, do romântico e da música mais contemporânea.

Apresentando, exclusivamente, música sacra polifónica e coral-sinfónica portuguesa,
este Coro já efetuou digressões em Portugal, na Galiza, em Inglaterra e na Alemanha.

Neste concerto solidário | Cegonha & Companhia - Casa dos Choupos, o
Coro da Sé Catedral do Porto, através do espírito e essência da sua música, vai apelar
à participação e partilha social para o projeto Cegonha & Companhia, desenvolvido
pela Casa dos Choupos com o intuito de apoiar grávidas adolescentes, jovens mães
e pais em situação de risco social, residentes no concelho de Santa Maria da Feira.

A Orquestra de Jovens de Santa Maria da Feira junta-se aos grupos corais concelhios
para um concerto que pretende demonstrar o potencial cultural e musical das
associações do Concelho de Santa Maria da Feira.  Este concerto será uma exaltação


