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“A oração de louvor leva-nos à alegria e é uma oração cristã para todos nós. Na Missa,
todos os dias, quando cantamos o Santo …, esta é uma oração de louvor: louvamos o
Senhor pela sua grandeza, porque é grande”. (Papa Francisco)
A Irmandade da Misericórdia e de São Roque de Lisboa, pelo sétimo ano consecutivo
promove o Auto de Páscoa, uma forma de vivenciar com alegria a principal celebração
do ano litúrgico cristão. Festeja-se, assim, a Ressurreição de Jesus.

MISSA LUBA
A Missa Luba é uma versão da Missa Latina baseada em canções tradicionais do
Congo. Foi arranjada pelo padre franciscano belga Guido Haazen, tendo sido cantada
e gravada pela primeira vez em 1958 por “Les Trubadours du Roi Baudouin”, um coro
de crianças e adolescentes de Kamina. (pt.wikipedia.org)

LISBOA A CAPPELLA
Os Lisboa a Cappella são um grupo coral, composto por onze elementos, sediado em
Lisboa, com um repertório tão extenso como variado, que tem marcado presença em
alguns espaços culturais de Portugal, dando-lhes nova vida com as suas actuações.
O repertório do grupo inclui música renascentista, clássica, étnica, portuguesa, jazz,
entre outras.
Os Lisboa a Cappella oferecem ao seu público performances de primeira qualidade e
interagem com o mesmo, proporcionando-lhe uma melhor compreensão e
contextualização das obras apresentadas.
“É nossa missão revolucionar o paradigma da música a cappella no nosso país,
promovendo este género junto de diferentes públicos e dando a conhecer a sua
riqueza e potencialidades”.

PEDRO RAMOS
Natural de Lisboa, Pedro Loureiro de Sousa Ramos iniciou os seus estudos musicais
aos nove anos de idade. Estudou piano com Carla Seixas e composição com Pedro
Faria Gomes.
Integra o coro Gulbenkian em 2008, ano em que é admitido na Manhattan School of
Music (Nova Iorque). Participou em vários ensembles corais, como os Upper West
Sound e os Schola Cantorum, e as suas obras foram estreadas em Manhattan, Lisboa,
Bruxelas, Amsterdão e Badajoz. Prossegue os seus estudos de piano com Lisa Yui e de
Composição com Susan Botti e Nils Vigeland. Licencia-se em Classical Composition
com distinção em Maio de 2012.
Desde o seu regresso a Portugal, fundou os “Lisboa a Cappella”, que integra e dirige
regularmente, e fundou a Associação Cultural Notas de Palco, à qual preside.
Trabalhou na Academia de Música de Lisboa, como professor e maestro da Orquestra,
na Orquestra Sinfónica Juvenil, como maestro assistente, e no Colégio Moderno,
como professor de Piano, entre outras instituições. Actualmente, tem um duo com o
clarinetista António Saiote, é pianista do Trio Tarantella e integra outras formações de
Câmara, enquanto maestro, pianista, ou cantor. Frequenta o Curso de Canto, do
Conservatório Nacional, sob orientação da professora Ana Paula Russo.

