
 

 

CORO CANTAR GLÓRIA (CCG) 

Constitui-se em Associação em 27 de Julho de 2011, tendo como fim elevar o 

nível dos elementos que o integram, e  a divulgação da cultura através da 

música coral e universal, com o objetivo de se projetar na atividade cultural 

do concelho de Cascais, mas também noutras regiões do país. Tem origem no 

Coro Litúrgico da Igreja de Carcavelos. 

As suas atividades, inserem-se, sobretudo, no concelho de Cascais, mas 

também noutros locais do nosso país e no estrangeiro, nomeadamente, em  

Santiago de Compostela e Pontevedra (Espanha). Tem organizado vários 

concertos e recitais com diversos coros e grupos corais. Participa com 

regularidade em eventos promovidos pela Câmara Municipal de Cascais, 

com a participação da  Orquestra Sinfónica de Cascais e Oeiras (OCCO) e 

com as Bandas Filarmónicas do concelho de Cascais. Apresenta-se com 

regularidade em Museus, Centros Culturais, Igrejas e   Mosteiros. 

Dedica-se à interpretação da música clássica, sacra, religiosa, da 

renascença e música portuguesa, de diversos autores e compositores, 

cantada à capella ou, acompanhada a órgão, piano, violino, flauta, harpa, 

teorba e guitarra clássica. Tem tido o acompanhamento de vários músicos, 

organistas e do Ensemble  da Banda da Sociedade Recreativa Musical de 

Carcavelos e do Grupo Instrumental CAVALINHO, também este da Sociedade 

Recreativa  Musical de Carcavelos.   Destacamos a participação em diversos 

concertos do músico e compositor Rão Kyao. 

Participou como  coro coorganizador na organização do Concerto de Natal 

2018 com todos os coros do concelho de Cascais e a Banda da Sociedade 

Recreativa Musical de Carcavelos,  promovido pela Câmara Municipal de 

Cascais, realizado no Auditório da Boa Nova, em São João do Estoril 

Está sediado em Carcavelos e integra o Movimento Associativo e Cultural da 

Câmara Municipal de Cascais e da União de Freguesias de Carcavelos e 

Parede. 

É dirigido pela maestrina Susana Teixeira desde Setembro de 2017. 

E.mail:  ccantargloria@gmail.com 


