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Os Meninos Cantores de Paris  
Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly 

Maestro: François POLGÁR 

«O seu talento e a alegria genuína, que expressam de cada vez que cantam, 
despertam em nós um sentimento de emoção profundo e uma verdadeira admiração 
tanto nos profissionais como nos amantes de música como eu próprio.» 
 

Nicolas SARKOZY 
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Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly – The Paris Boys Choir 

A Escola Coral 
• A Escola Coral d' Os Meninos Cantores de Paris - conhecida em França como La Maîtrise des Petits Chanteurs de Sainte-

Croix de Neuilly - faz parte, desde a sua criação em 1956 por Louis Prudhomme, de uma instituição educacional mais 
ampla, a Notre-Dame de Sainte-Croix, uma reputada escola privada parisiense. Junta jovens dos vários níveis do ensino 
básico que querem praticar o canto coral de forma intensa e obter uma educação musical de alto nível. A Escola Coral 
foi precedida, nos anos que se seguiram à fundação da Notre-Dame de Sainte-Croix em 1850, por La Schola, um coro 
menos estruturado. 

• Os Meninos Cantores de Paris amiúde considerados pelos principais críticos como um dos mais significativos e ativos 
coros de rapazes, é atualmente dirigido pelo Maestro e Diretor Musical Francois Polgár, antigo aluno desta Escola Coral, 
antigo Diretor do Coro da Ópera Nacional de Paris (Chœur de l’Opéra National de Paris), dos Coros da Rádio Nacional 
Francesa (Chœurs et Maîtrise de Radio-France), e vencedor do Victoire de la Musique, equivalente em França aos Prémios 
Grammy. 

• O Coro d' Os Meninos Cantores de Paris assegura serviços musicais nas cerimónias religiosas e funções oficiais da 
Notre-Dame de Sainte-Croix. Participa frequentemente em importantes festivais de música e interpreta grandes obras 
com orquestra, tais como o Requiem de Mozart, O Messias de Händel ou A Criação de Haydn. Interpreta também, a capella, 
um repertório de peças do sagrado e do profano. A presença assídua do Coro em inúmeros festivais de referência a nível 
europeu e internacional (Oxford e Bath na Grã-Bretanha, Wengen na Suíça, Avignon e Aix-en-Provence em França, 
Valência em Espanha, Woodstock Mozart Festival nos Estados Unidos da América, Châteauguay no Canada, etc.) 
tornam-no num dos mais excecionais e ativos grupos corais de França. O Coro  procura enfatizar o carácter distintivo do 
seu rol de vozes de elite exclusivamente composto por jovens coristas masculinos e que confere ao coletivo uma cor 
vocal excecional, única no panorama musical francês. 

• Durante o período escolar, Os Meninos Cantores de Paris atuam regularmente em algumas das maiores igrejas de 
Paris (Saint-Sulpice, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Louis-en-l’Île, Saint-Eustache, etc.), bem como em grandes salas de espetáculo 
(Opéra Comique, Olympia, Salle Pleyel, Palais des Congrès, Palais Omnisport de Paris-Bercy, etc.). 
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A Escola Coral 

• Durante a visita a França do Papa Bento XVI em 2008, Os Meninos Cantores de Paris desempenharam um 
papel central na missa campal na Esplanade des Invalides, em Paris, e François Polgàr foi escolhido para dirigir um 
coro combinado de 2.500 coristas fortes, reunido para o evento. Em 2011, o Coro foi ainda escolhido para 
gravar a versão francesa do hino para o Dia Internacional da Juventude, em Madrid. Em Novembro de 2011, 
Os Meninos Cantores de Paris deram um concerto com o principal organista da Capela Real de Windsor. 

• Todos os anos, Os Meninos Cantores de Paris partem em digressão. Já viajaram por toda a França, atuaram 
na Grã-Bretanha, Suíça, Itália, Espanha, Canadá, Estados Unidos da América, e também Europa de Leste, 
Rússia, Coreia do Sul, China, entre outros. 

• A discografia d' Os Meninos Cantores de Paris manifesta uma preocupação com a elevação espiritual quer do 
ouvinte quer dos próprios coristas. Entre outros, gravaram o Requiem de Fauré na sua versão original de 1893, 
um repertório de motetos dedicados à Virgem Maria, motetos a capella e cânticos natalícios franceses. 

• Os Meninos Cantores de Paris são o único coro infantil editado pela Sony Classical France. 
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Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly – The Paris Boys Choir 

Maestro 
� François Polgár, diretor musical 

• É enquanto aluno na escola coral d' Os Meninos Cantores de Paris que François Polgár adquire, desde tenra idade, o gosto 
e a experiência na música coral, primeiro enquanto cantor, mais tarde enquanto organista e pianista e, por fim, enquanto 
maestro do coro.  

• Depois de consolidar a sua formação musical na Escola César Franck e no Conservatório Nacional Superior de Música e 
Dança de Paris (CNSM) , lecionou harmonia na Sorbonne durante dez anos e, em 1980, foi nomeado Diretor-adjunto do 
Coro da Ópera Nacional de Paris (Chœur de l’Opéra National de Paris). Foi também escolhido como Organista Titular da Igreja 
de Saint-Cloud (França), e dirigiu o Coro e Ensemble Barroco de Saint-Cloud, com o qual embarcou numa longa jornada de 
sucessivos concertos (O Messias de Händel, Oratória de Natal de Bach, etc.). 

• Aquando da sua passagem pelo Coro da Ópera Nacional de Paris, François adquiriu uma vasta experiência de direção e 
formação de coros profissionais, e teve a oportunidade de se familiarizar com um repertório excecionalmente rico. 

• De 1992 a 2001, foi o Diretor dos Coros da Rádio Nacional Francesa (Chœurs et Maîtrise de Radio-France), um dos maiores coros 
sinfónicos profissionais da Europa. À frente deste coletivo de renome internacional, e em colaboração com os mais 
prestigiados maestros (James Conlon, Seiji Ozawa , Georges Prêtre, entre outros), foi-lhe possível explorar as principais obras 
do repertório lírico e sinfónico desde o século XVIII até à atualidade. 

• François é ainda um especialista em canto gregoriano e, durante mais de dez anos, liderou o Coro Gregoriano de Paris, que 
cofundou com Louis-Marie Vigne, aluno do coro d' Os Meninos Cantores de Paris, e com quem gravou dois álbuns pela 
Erato. 

• Devido à sua formação como organista e musicólogo (com trabalhos de investigação sobre Missa de Requiem durante os 
reinados de Luís XIII e Luís XIV, na Sorbonne), e enquanto regente de coletivos de Música Antiga, François tem-se 
confrontado regularmente com os desafios específicos inerentes à interpretação de música dos séculos XVII e XVIII. 
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Maestro 
• François - antigo professor universitário de Harmonia na Sorbonne - tem sido responsável, desde 

1990, pela educação musical dos seminaristas católicos de Paris. É também professor titular na 
École Cathédrale (Collège des Bernardins, Paris), onde ministra uma série de palestras sobre a 
temática: "A Linguagem Musical, a Linguagem da Fé". Atualmente, está também envolvido nos 
meios de comunicação social como consultor e apresentador na KTO TV, em França.  

• Entre as suas inúmeras atividades, François foi também o diretor musical do filme Dos Homens e dos 
Deuses de Xavier Beauvois, distinguido com o Grande Prémio do Festival de Cannes, em 2010, e 
com o César para melhor filme em 2011. 

• Desde 1983, François tem sido o Diretor d' Os Meninos Cantores de Paris, com os quais atua  
regularmente, tem organizado digressões (França, Grã-Bretanha, Suíça, Itália, Espanha, Canadá, 
Estados Unidos da América, Europa de Leste, Rússia, entre muitos outros), e gravou já oito álbuns, 
entre eles: Requiem de Fauré, Renaissance Polyphony, Messe de Minuit de Marc-Antoine Charpentier, 
Requiem de Mozart, Stabat Mater de Pergolesi. 

• Em 1997, recebeu com os Coros da Rádio Nacional Francesa o prémio Victoire de la Musique - 
equivalente em França aos Prémios Grammy - pela gravação de Gloria de Poulenc. 

• François recebeu o prestigiado grau de Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras de França. 

François Polgár com 
o seu amigo Nicolas Sarkozy 
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Os Coristas 
• O coro d' Os Meninos Cantores de Paris é constituído por estudantes dos vários níveis do 

ensino básico da Notre-Dame de Sainte-Croix, em Neuilly (bairro dos arredores de Paris) 
que desejam  fazer parte de um projeto de elevada qualidade musical, estudando e praticando 
o canto coral. 

• Depois de dois anos na Pré-escola coral, entre os 8 e os 10 anos, os coristas integram a 
Escola Coral e participam em todos os eventos do Coro até à fase de mudança de voz. 

• Mantendo-se fiel ao espírito das grandes escolas corais, o coro d' Os Meninos Cantores de 
Paris favorece igualmente a formação humana, académica e espiritual. 

• Em Paris, o coro é composto por mais de 120 cantores. 

• Os alunos podem prosseguir o seu currículo artístico e académico na Escola Coral, cantando 
como contratenores, tenores e baixos, e muitos dos seus antigos estudantes acabam por se 
tornar músicos profissionais.  

• O famoso disc jockey francês Martin SOLVEIG descobriu a música enquanto soprano no 
Coro d' Os Meninos Cantores de Paris e garantiu alguns momentos como solista nos 
concertos do Coro.  
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Datas-chave  
• 1957, concerto para celebrar o final do primeiro ano da Escola Coral: programa dedicado à Virgem Maria em 

Saint-Pierre-de-Neuilly, uma grande igreja num bairro de Paris, onde o coro está sediado. Nesse mesmo ano, 
Os Meninos Cantores de Paris cantaram Salve Regina pela primeira vez na Basílica de São Pedro, Roma. 

• 1968, concerto de comemoração do décimo aniversário do Coro na célebre Salle Gaveau, Paris. Nessa noite de 
10 de Maio de 1968, na Rue Gay-Lussac, pedras da calçada foram arremessadas, carros foram incendiados, e os 
estudantes saíram à rua... 

• 1970, a 12 de Novembro, Os Meninos Cantores de Paris cantaram na missa fúnebre de Charles de Gaulle, 
em Notre-Dame de Paris. 

• 1985, os coristas participam na celebração do 75º aniversário da casa-mãe, a Notre-Dame de Sainte-Croix, na 
histórica Salle Pleyel. 

• 1987, apresentação do Requiem de Mozart no Festival de Aix-en-Provence, sob a batuta de Jean-Claude 
Malgoire. 

• 1988, o Coro grava a banda sonora do filme de Serge Moati, La Croisade des Enfants. 

• 1989, Os Meninos Cantores de Paris gravam o seu primeiro álbum: Requiem de Fauré (que lhe valeu 4 estrelas 
na Le Monde de la Musique). Anteriormente, neste mesmo ano, o Coro garantiu três concertos em Paris, 
apresentando O Messias de Händel, posteriormente, partiu em digressão por Espanha e Sul de França, 
celebrando esta obra-prima de Händel. 

• 1991, primeira digressão norte-americana: Montreal, Québec, Chicago, Woodstock, IL, e Nova Iorque.  

• 1994, Os Meninos Cantores de Paris foram selecionados para cantar a parte de coro infantil d’ A Dama de 
Espadas de Tchaikovsky, sob a direção de Valery Gergiev, com participação de membros da trupe de Mariinsky 
(Kirov), no Teatro dos Campos Elísios (Théâtre des Champs-Élysées). 
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Datas-chave  

• 1996, 40º aniversário da Escola Coral. De modo a prepararem-se para este evento, a Digressão de Verão levou 
os coristas numa viagem de 7.000 Kms pela Europa: Veneza, Budapeste, Varsóvia, Tallinn, Estocolmo, Praga, 
foram alguns dos destinos. 

• 1997, a 24 de Agosto, participação na missa de encerramento do 12º Dia Internacional da Juventude em Paris, 
na presença do Papa João Paulo II, no Hipódromo de Longchamp. 

• 2000, no dia 1 de Janeiro, Missa do Galo na praça de São Pedro. O Papa abençoou a multidão na madrugada do 
terceiro milénio. 

• 2002, audiência privada com o Papa João Paulo II, em Castel Gandolfo. 

• 2005, Os Meninos Cantores de Paris dão três concertos em Paris, interpretando a Paixão Segundo São João 
de Bach. 

• 2006, a 30 de Setembro e 1 de Outubro, a Escola Coral celebra o seu Jubileu de Ouro e conta com a 
participação de inúmeros ex-alunos. Previamente, nesse verão, Os Meninos Cantores de Paris cantaram em 
Viena, Copenhaga, Estocolmo, Helsínquia, São Petersburgo, etc.. 

• 2007, no dia 26 de Setembro, Os Meninos Cantores de Paris dão um concerto fabuloso de música profana 
no legendário Olympia, em Paris. 

• 2008, a 13 de Setembro, sob a liderança do Maestro François Polgár, Os Meninos Cantores de Paris têm a 
honra de cantar na Missa celebrada pelo Papa Bento XVI, na Esplanade des Invalides, em Paris. François foi 
escolhido para dirigir um coro combinado de 2.500 coristas fortes, reunido para esta ocasião. 

• 2009, em Junho, Os Meninos Cantores de Paris sobem novamente a palco para apresentar a ópera Dido e 
Eneias de Purcell. 
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Datas-chave  
• 2010, em Julho, Os Meninos Cantores de Paris andam em digressão pela costa leste dos Estados Unidos da 

América, num frenesim de concertos em Boston, Nova Iorque e Washington DC. Algum tempo antes, o Coro 
desempenhara um papel crucial nas celebrações do centenário da instituição a que pertence, Notre-Dame de Sainte-
Croix. 

• 2011, Os Meninos Cantores de Paris são escolhidos para gravar a versão francesa do hino para Dia Internacional 
da Juventude de 2011, em Madrid. 

• 2013, Os Meninos Cantores de Paris partem numa digressão de verão à Coreia do Sul: a sua primeira digressão 
pela Ásia. 

• 2016, Os Meninos Cantores de Paris celebram o seu 60º aniversário com uma série de concertos marcantes e 
digressões na França e na China: Capela Real do Palácio de Versalhes (Chapelle Royale du Chateau de Versailles), Salle 
Gaveau em Paris, Sala de Concertos de Pequim, Centro de Artes de Xangai. 

• 2017, Os Meninos Cantores de Paris foram convidados pela estação de TV de Pequim para participar na 
cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Cinema de Pequim. 

 



Click to edit Master title style 

Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly – The Paris Boys Choir 

Contactos 

� Contactos : 
 Os Meninos Cantores de Paris 
 Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly  
 30 avenue du Roule – 92200 Neuilly-sur-Seine - FRANCE 
  
 

 Clara DE BIENASSIS 
 Telemóvel: + 34 615 577 808 
 clara.debienassis@gmail.com  
 
� Sítio oficial : 
  www.parisboyschoir.org 
 
   
 

mailto:clara.debienassis@gmail.com
http://www.parisboyschoir.org


Click to edit Master title style 

Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly – The Paris Boys Choir 

 Obrigado! 


