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Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim

Paróquia de Amorim honra padroeiro
com concerto por cinco coros juvenis

A 
Igreja Matriz de 

Amorim, na Póvoa 

de Varzim,  recebe 

amanhã um con-

certo em honra de San-

to António e de São Tia-

go, padroeiro da paróquia.

O concerto inicia-se 

às 18h00  e conta com as 

atuações dos cinco grupos 

corais de crianças, adoles-

centes e jovens de Amo-

rim e Laúndos. São eles o 

Coro Infantil de Amorim 

e o Coro Infantil de Laún-

dos, dirigidos pela maes-

trina Liliana Sofia Coelho; 

os Pequenos Cantores de 

Amorim e os Pequenos 

Cantores de Laúndos, di-

rigidos pelo maestro Pe-

dro Costa, e o Coro Ma-

nuel Giesteira, orientado 

pelo maestro Tiago An-

dré Pereira. 

Os grupos são acompa-

nhados pelos músicos Da-

vid Baptista Ferreira, ao 

piano, e Pedro Costa, no 

órgão. A entrada é livre.

A atividade coral de 

Amorim e Laúndos faz 

parte de uma aventura 

D
R

Concerto realiza-se amanhã na Igreja Matriz de Amorim

mente como patrocina-

dor, e após o falecimento 

de Manuel Moreira Gies-

teira a 7 de Julho de 2009, 

a LIPOR.

Os grupos que com-

põem este projeto já se 

apresentaram por todo 

o país, do Minho ao Al-

garve, com destaque para 

algumas das igrejas mais 

emblemáticas de Portu-

gal. Atuaram também em 

conjunto com diversos co-

ros e orquestras.

Destaque para a parti-

cipação na Opera La Bo-

heme com a Orquestra do 

Norte, no Festival de Ope-

ra de Óbidos e a obra apre-

sentada e encenada em 

Amorim, “Arca de Noé” de 

Benjamin Britten. 

A nível internacional es-

tiverem presentes em con-

certos em Espanha e Itália, 

incluindo na Basílica de S. 

Pedro (Vaticano), na Igre-

ja de Santo António dos 

Portugueses. 

Participaram também 

em diversos programas te-

levisivos a nível nacional.

pelo mundo da música 

que começou no dia 13 

de abril de 2002 na pa-

róquia de Amorim, Pó-

voa de Varzim, com o coro 

dos Pequenos Cantores de 

Amorim. Para este início 

muito contribuiu Manuel 

Moreira Giesteira, emi-

grante poveiro no Brasil, 

colaborando em todas as 

suas despesas. Com o pas-

sar do tempo esta aventu-

ra foi crescendo, chegou 

a Laúndos e, atualmen-

te fazem parte da mes-

ma os cinco grupos co-

rais mencionados.

O Coro Manuel Gies-

teira nasceu dos coros de 

jovens Amorim & Laún-

dos Ensemble que, após 

o falecimento de Manuel 

Moreira Giesteira, rece-

beu o nome atual em sua 

homenagem. 

Este projecto tem atual-


