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Breve referência dos grupos participantes/colaborantes 

 

Shout!  

 

 

 

É um grupo formado por 12 cantores que através da sua música transmitem 

toda a energia, alegria e sonoridade do Gospel.  

Os Shout! surgem em Maio de 1995 para acompanhar a cantora Sara 

Tavares no seu primeiro trabalho, tendo resultado no lançamento de “Sara 

Tavares & Shout!”, o primeiro álbum em Portugal com um registo de 

sonoridade Gospel.  

Paralelamente, têm colaborado activamente na criação de novos arranjos 

para temas de artistas portugueses de que são exemplos recentes os 

sucessos “Tu és mais forte” de Boss AC e “Caçador de Sóis” da Ala dos 

Namorados, temas que tiveram grande destaque e airplay nas rádios 

nacionais.  

Com 20 anos de carreira, 2015 é um ano de concretizações para os Shout!: 

o grupo encontra-se em estúdio na gravação do seu 5º trabalho que se 

prevê estar concluído durante este ano. 



 

 

UDJAT  

 

 

 

É um ensemble musical sediado no concelho de Sintra. O seu primeiro 

álbum “Udjat” gravado em 2016, precede este novo trabalho “Ameretat” 

gravado e editado em 2017, que significa “imortalidade” na língua persa. 

A Guitarra Portuguesa, os vocalizos lírico-experimentais, acompanhados 

pela percussão, assumem um lugar onde a paisagem sonora se enaltece e 

se revela através de sonoridades luso-árabes. O Mundo é a sua maior 

inspiração. 

«A sua Música transmite sonoridades antigas com uma abordagem actual. 

A simbiose da Voz com a Guitarra e a Percussão proporciona um caminho 

intenso, ritmado, onde os contrastes criam momentos de êxtase e 

meditação, conduzindo-nos no tempo através do lamento da saudade e da 

esperança em regressar às origens.» 

 

  



 

Pé de Dança  

 

 

 

Formado em 2009 por jovens utentes da Associação Portuguesa de Pais e 

Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Lisboa (APPACDM), o Grupo Pé de 

Dança tem actuado em vários palcos, espalhando a sua alegria e paixão pelo 

movimento e pela música. 

Em 2015, co-financiado pela Fundação EDP Solidária e em parceria com a 

Escola de Dança Ana Köhler (EDAK) surgiu o projecto “2FEET” que estreou 

em 2016 o espectáculo “Once Upon a Time” no Teatro Municipal Maria 

Matos.  

Em 2017, o Grupo apresentou a Gala dos 55 anos da APPACDM, no 

Auditório da Fundação Champalimaud, com várias coreografias, uma delas 

da autoria do músico e coreógrafo Cifrão. 

Em 2019, foram convidados a actuar num espectáculo no Casino Estoril. 

A dança é uma forma de expressão e derruba preconceitos da diferença e, 

por isso, o projecto Pé de Dança, actualmente orientado pelo professor 

Telmo Santos, é muito relevante para a Associação. 

 



 

 

Grupo de Cordofones do Clube PT. 

 

 

 

Grupo é formado por colaboradores no activo e reformados das empresas 

do grupo Altice Portugal, antigo grupo Portugal Telecom, com 

interpretações vocais suportadas pela melodia de instrumentos tradicionais 

portugueses. 


