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NOTA À IMPRENSA 
 

Coral Atlântico realiza concertos de Natal e Ano Novo 
 
O Coral Atlântico realiza duas apresentações no Centro de Artes de Sines durante a quadra 
natalícia. No dia 21 de Dezembro tem lugar o concerto de Natal e no dia 3 de Janeiro o concerto 
de Ano Novo. Ambos os espectáculos têm início às 21h30.  
 
Além da actuação do grupo de cantores adultos, a novidade destes espectáculos é a 
apresentação autónoma do novo grupo polifónico juvenil do Coral Atlântico.  
 
Com a participação de outros músicos e solistas convidados, amigos do coral desde a sua 
formação, os 35 elementos adultos e os 30 pequenos cantores dos grupos do Coral Atlântico 
interpretarão um programa baseado em composições de Natal, como "Let it snow", de Carsten 
Gerlitz, mas onde também cabe um dos maiores sucessos do coral, o tradicional africano 
“Jambo”, e a estreia da “Canção do Mar” de Ferrer Trindade. 
 
Criado em 2005, por iniciativa da direcção da Associação dos Serviços Sociais, Culturais e 
Desportivos dos Trabalhadores das Autarquias de Sines, o Coral Atlântico é um dos grupos 
polifónicos mais jovens do país.  
 
Da sua curta história, destaca-se a realização e produção anual dos concertos de Natal e Ano 
Novo, no Centro de Artes de Sines, e dos encontros internacionais de coros realizados em 2007 e 
2008. 
 
Em Maio de 2007, realizou a sua primeira deslocação ao estrangeiro, com a presença, em 
Fregenal de la Sierra, Badajoz, Espanha.  
 
Sob a direcção de Fernando Malão, o coro apresenta repertório com temas e/ou arranjos 
originais tendo as músicas do mundo como fonte de inspiração.  
 
Os bilhetes para os espectáculos custam 5 euros e encontram-se à venda na recepção do Centro 
de Artes de Sines e na sede dos Serviços Sociais. 
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Recursos adicionais na área Actualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, 
www.sines.pt.  
 
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email girp@mun-sines.pt  ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 


