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Coro Polifónico da Cruz – Santa Maria da Feira
O Coro Polifónico da Cruz de Santa Maria da Feira, instituição cultural das mais
jovens de Portugal, nasceu da fusão de três coros litúrgicos do Seminário dos
Passionistas da mesma cidade por escritura pública de 20 de Março de 2003.
Alberga na sua estrutura diversas secções culturais salientando-se, de modo muito
especial, o Coral Polifónico, o Mediaevus Chorus, o Coro Exaltabo Dominum
(coro litúrgico). Esta polivalência tem feito com que, quase semanalmente, se
insira em atividades públicas, não só no País como no estrangeiro.
Organiza anualmente, nas proximidades da data da sua fundação, o seu encontro
de coros, em que participam os dois grupos de música polifónica.
Apesar do seu historial ser ainda curto em espaço de tempo, o seu nome é grande
e espalhado já pelos cinco continentes sobretudo através do Coro Exaltabo
Dominum que, por diversas vezes, animou a Missa de Domingo da RTP 1.
O Coral Polifónico da Cruz já teve presença em diversos pontos do país, assim
como no estrangeiro, destacando-se Lourdes (França), Assis e Génova (Itália) e
recentemente, atuações durante 4 anos consecutivos na cidade Corunha (Espanha).

Direção Artística – David Lopes
David Abreu Lopes, natural de Vizela, fez a Licenciatura no Seminário diocesano
de Braga.
Desde muito cedo mostrou propensão para a música, tendo sido maestro dos
orfeões dos Seminários de Filosofia e Teologia onde se formou.
Após a conclusão do curso dedicou-se a orientar coros sobretudo de cariz litúrgico
em diversas partes do país contando no seu palmarés com mais de duas dezenas.
Foi fundador e primeiro maestro do Orfeão de Vale de Cambra e até ao momento
presente teve a seu cargo diversas direções artístico-musicais como: Orfeão da
Feira (14 anos), Orfeão de Vila de Conde (4 anos), o Coro da Santa Casa da
Misericórdia de São João da Madeira, Exaltabo Dominum, orientando atualmente
o Orfeão do Coral Polifónico da Cruz e o Mediaevus Chorus.
Tem um curso de Canto Gregoriano, de composição e de orientação coral.
Com os Coros por onde passou destacam-se as presenças em Loudes (França),
em Santiago de Compostela, em Ponferrada, em Bilbao (Espanha), em Finale
Ligure (Itália), na cidade do México num concerto com o Coro Alpha Nova da
dita cidade, Opava (República Checa) e, finalmente, Corunha (Espanha) em
concertos com o coral Polifónico Centro Social Sagrada Família.

Programa
“Grandes coisas se dizem de Vós”
Miguel Carneiro

“O Sanctissima”
Arranjo de M. Faria

“Desde toda a eternidade”
Melodia de Paul Décha / Harmonização de Miguel Carneiro

“A Madre de Jesucristo”
Alfonso X “El Sabio”

“O Povo de Deus Te aclama”
Miguel Carneiro

“Ave Maria”
Jacob Arcadelt

“Louvada seja na Terra”
Miguel Carneiro

“Mariam Matrem”
Livro Vermell de Montserrat XIII-XIV

“La Vergine degli Angeli”
G. Verdi

“Ave Maria”
Giulio Caccini

“Regina Coeli”
Manuel Faria

