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A paixão pelo Festival das Artes

Um enquadramento paisagístico deslumbrante, num local em que a História de Portugal se 

sente, com uma equipa de programação motivada e sabedora, beneficiando do apoio à Cultura 

de qualidade por entidades e empresas portuguesas, tudo isso torna o meu papel mais fácil 

e entusiasmante. Encontrar criadores nacionais e estrangeiros apaixonados, receber o apoio 

caloroso de Coimbra, uma cidade que tendo qualidade e públicos pode ser exigente e tem o 

direito até de poder ser excessivamente crítica, motivaram-me a tentar fazer cada vez melhor e 

a envolver-me cada vez mais no projecto. 

O Festival das Artes, que este ano pela terceira vez a Fundação Inês de Castro vai organizar 

na Quinta das Lágrimas – se me é permitido ser parcial, um dos mais maravilhosos sítios de 

Portugal - e nalguns outros seleccionados espaços emblemáticos de Coimbra, vai ser, este ano, 

ainda melhor do que nos anteriores. Para além deste programa sugiro que vejam mais no site 

www.festivaldasartes.com 

Em 2011 – 650 anos depois da trasladação dos restos mortais de Inês de Castro do Convento 

de Santa Clara para o Mosteiro de Alcobaça - o tema só podia ser as “Paixões”. Para as celebrar 

e viver, as artes são a música clássica, o jazz e a contemporânea, o teatro, a poesia, a pintura, a 

escultura, a fotografia, a gastronomia, o cinema. E também conferências declinando as paixões 

em todas as linguagens, o património e o início do projecto de ateliers formativos que com o 

tempo esperamos que será um serviço educativo exemplar.

Por isso quero agradecer aos artistas que nos honram, aos mecenas que continuam a acreditar 

em nós, aos meios de comunicação social, aos programadores e a todos os que com muita 

generosidade e dedicação, permitem dar-vos um festival que já tem nível internacional e que 

começa a poder ombrear com o que de melhor se faz no belíssimo Verão português. E também a 

todos vós, os milhares que nos honram com a vossa presença nos vários eventos.

Camões um dia escreveu – e podia tê-lo feito para o anfiteatro com que o celebramos -  

“transforma-se o amador na coisa amada”. Sinto que é isso que, ao longo de cada ano, acontece 

connosco. Que comece a coisa amada, o 3º Festival das Artes! 

José Miguel Júdice
(Presidente da Direcção do Festival das Artes)

Teatro da Cerca
de S. Bernardo
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14 DE JULHO, 5ª feira, 19h15

Inauguração 
Até 1 de Setembro, das 12h00 às 22h00

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (1)

Edifício Os Quatro Elementos Edifício Os Quatro Elementos

14 DE JULHO, 5ª feira, 20h00

Lotação limitada

 CICLO DA GASTRONOMIA (1)

Estrelas de uma paixãoOndas de paixão
Fotografias de Pedro Medeiros

A exposição fotográfica Ondas de Paixão tem como 
motivo condutor a intenção da Fundação Inês de Cas-
tro em fixar no tempo a memória visual do Festival 
das Artes de Coimbra. O fotógrafo Pedro Medeiros, a 
convite desta Fundação, realizou de 16 de Julho e 1 de 
Agosto de 2010, a cobertura exaustiva dos 42 eventos 
integrados na programação deste Festival. Neste senti-
do, será apresentada nesta mostra uma selecção de 21 
fotografias com que pretende reafirmar a diversidade 
de conteúdos deste evento, o seu ecletismo temático, 
histórico e cultural. 

Pedro Medeiros é, desde 1999 fotógrafo freelancer, sa-
lientando-se o seu trabalho nas áreas de documentário 
social; património; arquitectura; publicidade; fotografia 
de estúdio; fotografia de música; fotografia de cena; 
entre outras. Tem leccionado diversos Cursos de Foto-
grafia em Estabelecimentos do Ensino Secundário, Ins-
tituições e Associações Culturais. Está representado em 
diversas colecções públicas e privadas, nomeadamente: 
Galeria SETE, Centro Português de Fotografia, Direcção 
Regional de Cultura do Centro, Câmara Municipal de 
Coimbra, Teatro Académico de Gil Vicente, Centro de 
Estudos Sociais da Universidade de Coimbra; Centro de 
Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra, 
Estabelecimento Prisional de Coimbra, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Coimbra.

Confecção de Benoît Sinthon

Ementa

Salada de salmonete da costa e lavagan-
te, caviar de tomate, geleia de chouriço 

Medalhões de filete de vitela recheado, 
batata Maxim’ s /crocante filo e cotecchino

Fina folha de chocolate “Tainori“, fram-
boesa e creme de baunilha

Benoît Sinthon, fez a sua carreira essen-
cialmente em França, por onde conquis-
tou uma experiência eclética em diferen-
tes restaurantes, entre os quais o Roche-
gude e o Joigny, ambos membros Relais 
& Chateaux, com 1 e 3 estrelas Michelin, 
respectivamente. Em 2004 assume o car-
go de Chef Executivo do The Cliff Bay, 
membro de Porto Bay Hotels & Resorts. 
Quatro anos mais tarde, vê reconhecido 
o seu trabalho no restaurante gourmet 
do hotel Il Gallo D’Oro, recebendo a sua 
primeira estrela Michelin.

15 DE JULHO, 6ª feira, 18h00   

Inauguração. 
Até 31 de Julho, 3ª feira a domingo, das 10h00 às 19h00 
(última entrada 18h15)

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (2)

Vestir Inês
Colecção de Maria Gambina 

Tendo como ponto de partida a história de amor entre  
D. Pedro e D. Inês, Maria Gambina elabora para o Verão 
2011 uma colecção jovem, rebelde e romântica. Utiliza 
alguns elementos ligados à mitologia como o Grifo, sím-
bolo de poder divino e um guardião do divino. Usa uma 
iluminura sobre a caça dos irmãos Limbourg e associa-a 
a Inês, no sentido em que também ela era perseguida.

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (4)

My broken heart
Instalação de Ana Guedes

Ana Guedes cria “uma complexa instala-
ção que reúne, num guarda-fato especial-
mente concebido e adaptado à situação, 
uma colecção de corações remendados 
(...) ferramentas, planos cardiológicos, um 
cofre de desilusões, frascos, uma mesa de 
trabalho, iluminação própria, tudo num 
ambiente concertado e encenado para a 
apresentação desta peça. Cada coração 
foi dado a remendar na esperança de não 
voltar a estilhaçar-se e foi colocado em 
redomas de vidro encaixilhadas”.

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

15 DE JULHO, 6ª feira, 19h00  

Inauguração. 
Jardins da Quinta das Lágrimas
Até 1 de Setembro, das 12h00 às 22h00
 

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (5)  

Sleeping beauty
Instalação de Pedro Medeiros

Partindo do antagonismo mulher-poder 
versus mulher-objecto, conceito larga-
mente explorado na história e estética 
da fotografia [patente na obra de auto-
res como Helmut Newton; Jan Saudek; 
Robert Mapplethorpe], o autor cria uma 
instalação fotográfica vocacionada para 
espaços exteriores. Para tal encena uma 
situação na qual é fotografada uma mu-
lher no seu leito de morte [alegoria ao 
conto infantil de Charles Perrault, 1697 
– La belle au bois dormant]. 

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (3)

Porque o amor é cego
Jóias de Mónica Ramos

Colecção de sete peças em prata, ouro e pedras natu-
rais que a joalheira Mónica Ramos desenvolveu sob 
o tema “Porque o amor é cego”. Segundo a autora, 
“são peças para pessoas apaixonadas, com mensagens 
pessoais e palavras em Braille.” Mónica Ramos tem 30 
anos e “sempre” quis ser joalheira, mas só em 2003 
começou a sua formação na área, em Madrid. 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha Jardins da Quinta das Lágrimas

Foto de TUNA – TNSJ
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15 DE JULHO, 6ª feira, 21h30 

 CICLO DA MÚSICA (1)

Paixões trágicas
 
RICHARD WAGNER
Tristan und Isolde (1865) – Prelúdio

RICHARD WAGNER
Tristan und Isolde (1865) – Mild und leise (morte de 
Isolde)
“Nunca foi escrita música mais tórrida, erótica, intoxicante” 

(Paul Henry Lang)

FRANCISCO LACERDA
Almourol (1926)

GIUSEPPE VERDI
Don Carlo (1867) – Tu che le vanità

“O protagonista de Don Carlo é o sofrimento” 
(Carlo Maria Giulini)

PIETRO MASCAGNI
Cavalleria Rusticana (1890) – Intermezzo

PIETRO MASCAGNI
Cavalleria Rusticana (1890) – Voi lo sapete o mamma

GIUSEPPE VERDI
La Forza del Destino (1862) - Abertura

GIUSEPPE VERDI
La Forza del Destino (1862) – Pace, pace, mio Dio

“Uma das mais belas árias alguma vez escrita por Verdi” 

(Charles Osborne) 

Iréne Theorin
Orquestra Gulbenkian
Direcção de Joana Carneiro

Anfiteatro Colina de Camões 

Um programa especialmente concebido 
para o Festival das Artes com quatro das 
mais pungentes árias de ópera escritas para 
soprano, cantadas por aquela que será a me-
lhor escolha na actualidade para oferecer a 
sua voz, numa só hora, a Isolde, Elizabetta 
(Don Carlo), Leonora (La Forza del Destino) 
e Santuzza (Cavalleria Rusticana): Iréne The-
orin. É a Isolde de Bayreuth (em 2008, 2009, 
novamente em 2011) que morrerá na Quinta 
das Lágrimas. Para com ela dialogar, Joana 
Carneiro dirigindo a Orquestra Gulbenkian, 
que regressa ao Festival das Artes depois de, 
um ano antes, ter sido vibrantemente aplau-
dida por 1250 pessoas.

Iréne Theorin
“Fabuloso, poderoso soprano”
(Washington Times)

“Uma cantora gloriosa”
(Music Web International)

“Uma fabulosa estreia em todos os sentidos”
(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

“Intensidade apaixonada e nobreza de fraseado”
(New York Times)

Iréne Theorin tem cantado na Ópera Real de 
Copenhagen alguns dos principais papéis das 
óperas de Wagner (Der Fliegende Holländer, 
Lohengrin, Die Meistersinger von Nürnberg, 
Der Ring des Nibelungen), de Verdi (La Forza 
del Destino, Un ballo in maschera, Don Carlo, 
Aida, Otello) e de Puccini (Tosca, Turandot). 
Tem-se apresentado nos mais selectivos es-
paços de celebração da ópera (Royal Opera 
House, London; Deutsche Oper, Berlin; Metro-
politan Opera, New York; Teatro Alla Scala, 
Milano; Wiener Staatsoper, Wien; Bayreuther 
Festspielhaus). Estreia-se em Portugal na edi-
ção de 2011 do Festival das Artes.             

Joana Carneiro
Joana Carneiro é, desde a temporada 2009/10, Di-
rectora Musical da Orquestra Sinfónica de Berkeley, 
sucedendo a Kent Nagano. É Maestrina Convidada da 
Orquestra Gulbenkian. Foi Maestrina Assistente da Fi-
larmónica de Los Angeles e da Orquestra de Câmara de 
Los Angeles e Maestrina Principal da Young Musicians 
Foundation Debut Orchestra. Em 2010/2011, dirigiu a 
Orquestra Gulbenkian na Sala Pleyel e as orquestras de 
Detroit, Indianapolis e St. Paul.

16 DE JULHO, sábado, 11h00-13h00

Lotação limitada
Partida: Quinta das Lágrimas
Informações e reservas: 239 702 630 

 SERVIÇO EDUCATIVO   

A paixão de Pedro  
e Inês
Em ano de Comemorações Inesianas o 
Departamento de Cultura da Câmara 
Municipal de Coimbra convida a reviver 
os locais lendários de romance e sofri-
mento, apelando ao olhar complementa-
do com a Palavra que ao longo de sécu-
los tem fixado esta paixão.

Organização:
Câmara Municipal de Coimbra / Divisão de Acção 
Cultural

Orquestra Gulbenkian
A constituição da Orquestra Gulbenkian permite-lhe 
tocar um amplo repertório que abrange os principais 
períodos da História da Música, desde o Classicismo à 
Música Contemporânea. Sendo uma referência musical 
no nosso país, distinguiu-se também nas principais 
salas de concertos da Europa, da Ásia, da África e das 
Américas. Gravou já diversos discos, tendo recebido 
importantes prémios internacionais. Lawrence Foster é 
o seu Director Artístico e Maestro Titular desde a tem-
porada de 2002/3.  

Foto de Pedro Medeiros

Foto de Rodrigo César

Foto de Enrico Nawrath
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16 DE JULHO, sábado, 18h00

Inauguração
Até 17 de Setembro. 3ª feira a 6ª feira: 10h00-18h00
Sábado: 10h00-13h00 / 14h00-18h00 
Visitas guiadas a 23 e 30 de Julho

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (6)

A pulsão do amor
A afirmação da Colecção Millennium bcp consubstan-
cia-se a cada dia que passa, principalmente quando lhe 
são dirigidos convites para participar em mostras tão 
relevantes (em termos culturais) como é o Festival das 
Artes em Coimbra. Nesta exposição estão representa-
dos 20 artistas, portugueses e estrangeiros, e 36 obras 
das seguintes categorias: pintura, escultura, tapeçaria, 
desenho, gravura e serigrafia.

 
Rui Paiva é curador e/ou coordenador das exposições 
itinerantes do Millennium bcp, sob a égide do projecto 
“Arte Partilhada”. O Millennium bcp organizou já treze 
mostras desde 2009, quando definiu uma estratégia de 
partilha da arte com os públicos mais diversificados. 
Ainda como responsável pela gestão da Colecção Mil-
lennium bcp, foi curador da exposição Romantismo à 
Arte Contemporânea, em 2010 no Monte Estoril, e ain-
da, em 2003, de uma exposição dedicada ao pintor Júlio 
Resende em Paris.

Edifício Chiado Hotel Vila Galé

16 DE JULHO, sábado, 21h30

 CICLO DAS CONFERÊNCIAS (1)       

A paixão segundo 
Eduardo Lourenço
Eduardo Lourenço em diálogo 
com Ana Sousa Dias

Eduardo Lourenço (n. 1923) é ensaísta 
e professor universitário. Licenciado em 
Ciências Históricas e Filosóficas pela 
Faculdade de Letras de Coimbra, aí lec-
cionou entre 1947 e 1953. Foi leitor nas 
Universidades de Hamburgo, Heidelberg, 
Montpellier e Grenoble e professor 
convidado na Universidade da Baía e 
na Universidade Nova de Lisboa. Fixou 
residência em Vence (França) em 1965, 
leccionando na Universidade de Nice (de 
1965 até à jubilação em 1989). Foi conse-
lheiro cultural da Embaixada Portuguesa 
em Roma entre 1989 e 1991 e é admi-
nistrador não executivo da Fundação Ca-
louste Gulbenkian desde 1999. Doutora-
do Honoris Causa pelas Universidades do 
Rio de Janeiro (1995), de Coimbra (1996), 
Univ. Nova de Lisboa (1998) e de Bolonha 
(2007). Prémio Europeu do Ensaio Char-
les Veillon 1988, Prémio António Sérgio 
1992, Prémio Camões 1996, Prémio Ex-
tremadura para a Criação 2006, na cate-
goria de ‘Melhor trajectória literária de 
um autor Ibero-Americano’. 

Ana Sousa Dias é jornalista desde 1976. 
Trabalhou em imprensa, televisão, rádio 
e é actualmente editora da Cultura da 
Agência Lusa e colaboradora das revis-
tas Pública e Up. Esteve ligada aos jor-
nais O Diário, Expresso e Público e às 
revistas Focus, Ícon, LxMetrópole e Ego-
ísta. Em 2003, foi distinguida com o Pré-
mio Gazeta do Clube dos Jornalistas pelo 
programa de entrevistas Por Outro Lado 
(de Janeiro de 2001 até Março de 2007). 
Em 1994, recebeu o Prémio “Educação” 
do Clube dos Jornalistas do Porto.

17 DE JULHO, domingo, 11h00

Inscrições: geral@museudaciencia.org
Contacto: 239 854 350

 SERVIÇO EDUCATIVO              

Ciência em família (1)
Beleza é fundamental?

Um grupo de machos bonitos e elegantes aparece 
numa cidade de aves. Eles são um sucesso junto das 
fêmeas, mas também são mais apreciados pelos ga-
tos... Será que, passado algum tempo, ainda há machos 
bonitos nesta cidade? 

Museu da Ciência

17 DE JULHO, domingo, 18h00

Inauguração
3ª feira a sábado: 14h00 – 18h00

 CICLO DAS ARTES PLÁSTICAS (7)

Negras paixões
Um grupo de artistas portugueses, uma 
dialogia intertextual em torno do ne-
gro e da paixão. Como uma espécie de 
redundância, o manto protector da opa-
cidade material (“Negras”) e o tormento 
(“paixões”)  falam da necessidade com 
que não se consegue viver, do sorriso 
que asfixia, do ciúme que se empareda 
vivo. Comecemos pela paixão, pela au-
sência que torna o quotidiano irrespirá-
vel; pelo lugar inabitável onde tudo faz 
sentido. O fundo das escadas chama-me 
e eu não quero ir. A dor que regressa à 
bestialidade, o braço explodido, o braço 
que aponta tornando-se maniqueísta. 
A paixão como a descrença radical na 
partilha- que tudo acabe antes dela, que 
tudo seja efeito e ela causa, combustível, 
incêndio, fim. Aqui o negro é um oráculo 
que não memoriza apenas o informe, é 
a consciência de que a perfeição nunca 
nos visitará.

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra  
(Jardim da Sereia)

Lenço de Namorados, Paula Rego foto de Helena Almeida
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17 DE JULHO, domingo, 21h00 

 CICLO DA MÚSICA (2)                                                         

Idades da paixão
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sonata nº23 em fá menor op.57, 
Appassionata (1804)

“O homem vencido pela natureza e a 
vontade dominada pela paixão”  
(Jean et Brigitte Massin)

LEOS JANÁCEK
Quarteto nº2, Lettres intimes (1928)

“Um jovem de 74 anos oferecendo uma 
torrente sonora de uma riqueza melódica 
inaudita e de uma espantosa frescura de 
sentimentos” (Pierre Vidal)

ROBERT SCHUMANN
Quinteto em mi bemol maior op.44 (1842)

“Uma obra magistral em que a sedução 
para na fronteira da facilidade e a 
fogosidade explode sem inútil violência” 

(André Coeruy)

DSCH – Schostakovich-Ensemble: 
Filipe Pinto-Ribeiro, piano; Corey 
Cerovsek, violino; Katharine Gowers, 
violino; Lars Anders Tomter, viola; 
Adrian Brendel, violoncelo

Mais um programa especialmente con-
cebido para o Festival das Artes com a 
rara, se não inédita, reunião de 3 das 
obras-mais-primas da história da música 
para piano e/ou quarteto de cordas. Para 
o interpretar, o DSCH – Schostakovitch-
Ensemble, criado em 2006 por Filipe 
Pinto-Ribeiro e que tem, desde então, 
proporcionado encontros memoráveis 
de músicos mestres nos seus instrumen-
tos que se movem pelo profundo prazer 
em fazer música de câmara. Como os que 
agora se reúnem especificamente para 
este concerto do Festival das Artes. 

“Uma extraordinária ‘Schubertíade’ foi 
apresentada pelos instrumentistas do 
DSCH - Schostakovich-Ensemble muito 
aclamados por uma plateia totalmente 
esgotada.”(Expresso)

“O DSCH - Schostakovich-Ensemble 
demonstrou energia, paixão e sentido 
dos contrastes, levando a sala a uma 
entusiástica ovação.” (Público)

Filipe Pinto-Ribeiro nasceu em 1975 e é um dos mú-
sicos portugueses com maior prestígio internacional. 
Estudou no Conservatório Tchaikovsky de Moscovo 
tendo concluído com a máxima classificação o Douto-
ramento em Performance Musical – Piano. É director 
artístico do DSCH - Schostakovich-Ensemble, Orienta 
frequentemente Master-Classes e é professor de piano 
na Universidade Católica Portuguesa. 

“(…)o extraordinário talento de Filipe Pinto-Ribeiro para 
transmitir, sem filtros, uma emoção que é raro encontrar 
nos dias que correm” (Público). 

Nascido em 1972 em Vancouver, e agora residente em 
Paris, Corey Cerovsek graduou-se aos 12 anos no Conser-
vatório de Toronto, com medalha de ouro. A sua gravação 
da Sonata para violino de Corigliano foi nomeada para 
um Grammy Award. Toca no “Milanollo” Stradivarius de 
1728, um instrumento que foi tocado, entre outros, por G. 
Viotti, N. Paganini  e C. Ferras.

“Cerovsek ofereceu um modelo de nuances expressivas, 
com um som puro e decidido, tocando com precisão e 
eloquência.” (Los Angeles Times)

Katharine Gowers tocou como solista com a Royal Phi-
lharmonic, Bournemouth Symphony e Royal Liverpool 
Philharmonic, BBC Big Band e o Chicago Jazz Ensemble. 

“Sempre que é requerido um estilo sensível, atmosférico, 
Gowers corresponde..” (Gramophone)

Foto de Leonel de Castro

Anfiteatro Colina de Camões 

17 DE JULHO, domingo, 19h00

 CICLO DAS ARTES DO PALCO (2)

Pedro e Inês
Pedro e Inês de Pedro Eiras, numa leitura não encenada. 
Helena Freitas e Ricardo Correia são os intervenientes 
/ actores. Evento com carácter informal cujo objectivo 
é o de reunir amadores e profissionais que partilhem 
o interesse e o prazer de ler e ouvir Teatro. Será lido 
“Pedro e Inês”, de Pedro Eiras, texto de um dos mais 
proeminentes autores portugueses, numa produção da 
Casa da Esquina (inserida no ciclo  “Uma por Mês”)

Enquanto associação, a missão da Casa da Esquina é 
trabalhar a transversalidade e interdisciplinaridade das 
artes, oferecendo à cidade de Coimbra um espaço de 
encontro e interacção entre artistas singulares e colec-
tivos de dentro e de fora da Casa. Este cruzamento das 
diferentes disciplinas artísticas propõe o desenvolvi-
mento de projectos de fusão bem como de partilha do 
espaço em simultâneo. Em 2008 a Casa da Esquina foi 
apoiada pela DGArtes/Ministério da Cultura, em 2010 
pela Direcção Regional da Cultura do Centro e pela 
Fundação Calouste Gulbenkian e no ano de 2011 pela 
DGArtes/Ministério da Cultura.

Pedro Eiras nasceu em 1975. É Professor de Literatura 
Portuguesa na Universidade do Porto. Desde 2001, publi-
cou obras de teatro, ficção, poesia, crónica e ensaio. Com 
o ensaio Esquecer Fausto, ganhou o Prémio PEN Clube 
Português de Ensaio em 2006. Tem peças de teatro tradu-
zidas, publicadas, encenadas em diversos países: Portugal, 
Bélgica, Brasil, Eslováquia, França, Grécia, Roménia.

Lars Anders Tomter é considerado um 
dos maiores violetistas da actualida-
de. É director artístico do Festival de 
Música de Câmara de Risør. É Profes-
sor na Academia Estatal de Oslo e toca 
numa viola Gasparo da Salo de 1590. 

“O Gigante da Viola Nórdica” (The Strad)

Adrian Brendel afirmou-se como um 
dos mais versáteis violoncelistas da 
sua geração. Os dois anos de parceria 
com o seu pai Afred Brendel, tocando 
por todo o mundo e gravando para a 
Philips a obra completa de Beethoven 
para violoncelo e piano, resultaram num 
tremendo sucesso do público e da crítica 
especializada.

“(…) o seu som é claro e preciso, inclinan-
do-se para o requinte clássico e expondo 
sempre uma profunda compreensão das 
intenções do compositor”  
(Berliner Tagesspiegel)

Jardins da Quinta das Lágrimas
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18 DE JULHO, 2ª feira, 19h00

 CICLO DA MÚSICA (3)

Sopros de paixão
ROLF WILHELM (Arr: Joseph Kanz)
The Nibelungen Saga

STEVEN REINEKE
Pilatus: Mountain of Dragons 

DIRK BROSSÉ (Arr. Johan de Meij)
Tintin – Prisoners of the Sun  

BERT APPERMONT
Gulliver`s travels  
1. Lilliput, 2. Brobdingnag, 3.,Laputa, 4. 
The Houyhnhnms

ARTURO MARQUEZ (Arr: Oliver Nickel) 
Danzon Nº 2

Orquestra de Sopros do Conserva-
tório de Música de Coimbra
Direcção de José Pedro Figueiredo

Compete à escola educar, isto é, simu-
lar os diversos territórios em que há-
de desenvolver-se a vida profissional 
daqueles, alunos, que escolherem vir a 
ser músicos. No Conservatório de Músi-
ca de Coimbra, um desses territórios é 
a Orquestra de Sopros, constituída por 
alunos das classes avançadas de madei-
ras, metais e percussão. É aqui que, sob 
a direcção do professor José Pedro Fi-
gueiredo, cada um dos quase 100 jovens 
instrumentistas constrói competências 
de execução em contexto de orquestra 
– montando reportório, original e trans-
crito, dedicado a este tipo de formação 
- fundindo o timbre do seu instrumento 
numa cor orquestral global, umas vezes, 
outras vezes revelando a sua individuali-
dade num tecido sonoro que tanto pode 
ser poderoso como delicado. 
José Pedro Figueiredo é maestro da Ban-
da de Musica de Loureiro e da Orques-
tra de Sopros da AMBO. É professor de 
fagote na Academia de Música de Vilar 
do Paraíso e no Conservatório de Música 
de Coimbra onde é, também, maestro da 
Orquestra de Sopros.     

Anfiteatro Colina de Camões

18 DE JULHO, 2ª feira, 21h30

 CICLO DA MÚSICA (4)

Uma ousada paixão
ARTUR PAREDES/CORDIS
Variações em si menor

CARLOS PAREDES/CORDIS
Canto de rua

CARLOS PAREDES/CORDIS
Sede e morte

CARLOS PAREDES/CORDIS
Melodia para um poeta

CARLOS PAREDES/CORDIS
Canto do amanhecer

ARTUR PAREDES/CORDIS
Variações em sol maior

ANTÓNIO PORTUGAL/CORDIS
Valsa por um tempo que passou

BRUNO COSTA/CORDIS
Caminhos / Presente Perfeito

Cordis: Paulo Figueiredo, piano; Bruno Costa, gui-
tarra portuguesa; Luís Formiga, bateria; Luís Olivei-
ra, contrabaixo, Edjam, saxofone e flauta

O piano de Paulo Figueiredo e a guitarra portuguesa 
de Bruno Costa cruzam-se com paixão e intensidade, 
mostrando, através de uma nova abordagem estética, 
facetas desconhecidas de alguns clássicos da guitarra 
de Coimbra. É desta forma que os dois instrumentos se 
fundem num constante diálogo de cordas, divagando e 
explorando a riqueza harmónica e rítmica de peças de 
reconhecidos compositores. A estes dois instrumentos 
juntam-se a bateria de Luís Formiga, o contrabaixo de 
Luís Oliveira e o saxofone e flauta de Edjam, explo-
rando, através do enriquecimento rítmico e tímbrico, 
novos ambientes e sonoridades. O resultado é uma fu-
são surpreendente de raízes e modernidade, tradição e 
inovação, traduzido em pinturas musicais capazes de 
conduzir o ouvinte por novas e apaixonantes viagens. 
No coração. Com alma. Para o espírito.

19 DE JULHO, 3ª feira, 21h30

 CICLO DAS ARTES DO PALCO 
(3)

Observações da 
paixão

“Que há-de ser de mim? Que 
queres tu que eu faça? Estou tão 
longe de tudo quanto imaginei!”

Uma leitura teatral de Cartas Portuguesas 
de Mariana Alcoforado com uma forte 
componente de pesquisa e trabalho de 
laboratório sobre o desempenho do ac-
tor-encenador em relação com outros dis-
cursos artísticos e linguísticos: o espaço, 
a música, a imagem, a reflexão estética.

Dramaturgia, encenação e actuação: 
Sílvia Brito
Tradução: Eugénio de Andrade
Intervenção plástica: António Jorge
Construção sonora: António Andrade
Vídeo: Paulo Côrte-Real

Anfiteatro Colina de Camões Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

Sílvia Brito é actriz e encenadora. Iniciou 
a actividade teatral no Cénico de Direi-
to (1985). Integrou o elenco do Teatro 
Nacional D. Maria II (1990-92). Elemento 
d'A Escola da Noite entre 1992 e 2010. 
Encenou, entre outros espectáculos, Bo-
nhard de Thomas Bernhard (com António 
Augusto Barros, 1994), Jacques e o seu 
Amo de Milan Kundera, Além as estrelas 
são a nossa casa de Abel Neves (com An-
tónio Augusto Barros, 2000), Almocreves 
e outras cousas… de Gil Vicente, Dois 
perdidos… de Plínio Marcos, Profundo de 
Cabrujas, TNT—Tumulto no Teatro de Raul 
Brandão e Este Oeste Éden de Abel Neves.

17 DE JULHO, Domingo, 22h30

 CICLO DAS CONFERÊNCIAS (2)

Da sismologia do melodrama
Conferência por Luís do Amaral Alves

Dois dias após Iréne Theorin nos ter oferecido algumas 
das mais exaltantes páginas da paixão feminina na 
ópera, é proposta uma digressão pelas paixões mascu-
linas da história do teatro por música. Ilustrando como, 
sendo a paixão uma desconstrução incontrolável da 
estabilidade psicológica, ela suscita telúricas perturba-
ções dos hábitos de escrita e de escuta da música que a 
descreve e amplifica.  

Paralelamente à sua actividade profissional no ensino 
(IST, 1971-1985), na administração pública (Direcção 
Geral de Energia, 1979-1985), na consultoria (Empresa 
Geral do Fomento, 1981-1993) e na gestão empresarial 
(Valorsul, 1994-2008) Luís do Amaral Alves foi crítico 
de música de O Observador (1971-1974), O Dia (1978-
1979), Expresso (1980-1989), Público (1990-1996) e Já 
(1997). Foi colaborador da RTP como apresentador da 
Noite de Ópera (1984-1991) e colaborador permanen-
te do programa Acontece (1995 a 1999). Entre Março 
de 1997 e Dezembro de 1999 foi co-autor (com Miguel 
Sobral Cid e Vanda de Sá) do programa Discos Conta-
dos emitido pela Antena 2. Em Fevereiro de 2009 foi 
nomeado membro da Comissão Executiva do Festival 
das Artes de Coimbra, cuja Direcção integrou até Abril 
de 2011.

Edifício Os Quatro Elementos

Foto de Babo Ribeiro
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20 DE JULHO, 4ª feira, 21h30 

 CICLO DA MÚSICA (5)

Lágrimas silenciosas
1. Lágrimas do céu e da terra
JOÃO MADUREIRA
Porque ben Santa Maria sabe os seus dões dar (Afonso X, 
o Sábio, Cantiga de Santa Maria 327, séc. XIII)

IVAN MOODY *
По небу гулял месяц ясный (anon., Hino, Rússia)*

ANDREW SMITH *
Edi beo thu, hevene quene (anon., Inglaterra, séc.. XIII) *

SETE LÁGRIMAS
Romance (sobre Romanceiro Geral de Teófilo Braga) **

 
2. Lágrimas do Homem
IVAN MOODY
Genesis I-III *

JOÃO MADUREIRA
Passio I-III *

ANDREW SMITH
Lamentation I-III *

3. Lágrima do fim
SETE LÁGRIMAS
Romance de Lágrima (sobre Pedro e Inês) **

* Obras encomendadas para Sete Lágrimas por Arte das Musas 
** Obras em estreia mundial

Sete Lágrimas
Filipe Faria e Sérgio Peixoto, direcção artística
Zsuzsi Tóth, soprano
Filipe Faria, tenor Sérgio Peixoto, tenor
Pedro Castro, flautas de bisel e oboé barroco
Inês Moz Caldas, flautas de bisel
Hugo Sanches, tiorba Sofia Diniz, viola da gamba
Rui Silva, percussão

“Do melhor canto que ouvi desde há muito tempo.”  
(Monica Hall, Lute News - The Lute Society Magazine)

“Não admira que os Sete Lágrimas tenham conseguido 
criar o seu próprio nicho num apertado panorama interna-
cional.” (Jorge Calado, Expresso)

“[A] soprano húngara convidada, Zsuzsi Tóth, [...] deu um 
espectáculo vocal único.” (Pedro Boléo, Público)

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Sete Lágrimas
Sob a direcção artística de Filipe Faria e 
Sérgio Peixoto, Sete Lágrimas é um con-
sort de músicos especializados em mú-
sica antiga e contemporânea – fundado 
em 2000 em Lisboa sob o nome L’Antica 
Musica – que explora, a cada programa, 
a ténue fronteira entre a música erudita 
e as tradições seculares.

As vozes e as lágrimas humanas vertidas 
em música fazem ouvir o "silêncio" e o 
desafio da contemporaneidade na Músi-
ca Antiga através de três grandes obras 
de três compositores europeus de hoje 
que, sob encomenda da Arte das Musas, 
escreveram, para o Sete Lágrimas, sobre 
as três tradições culturais cristãs de que 
procedem: ortodoxa, protestante e cató-
lica. Em estreia mundial ouviremos ainda 
o Romance, inspirado na(s) história(s) de 
Inês, com música de João Madureira e 
texto de José Luís Peixoto.

João Madureira
Depois das obras que lhe foram en-
comendadas por instituições como a 
Fundação Calouste Gulbenkian, a Cul-
turgest, a Fundação das Descobertas, 
a Casa da Música, o IPPAR, Expo 98, 
Porto 2001, Teatro Nacional de S. João, 
Miso Music Portugal e Presidência da 
República, João Madureira aceita a 
encomenda do Festival das Artes para 
compor uma obra sobre Inês de Castro 
que terá em Coimbra a sua primeira au-
dição mundial. 

Foto Cristiana Vasconcelos 
Rodrigues

Andrew Smith
Estilisticamente, a música de Andrew 
Smith filia-se, entre outras influências, 
na tradição coral anglicana, criada por 
compositores tais como Tallis, Byrd, Ho-
wells ou, mais recentemente, James Mac-
Millan, Tarik O’Reagan e Gabriel Jackson.

Ivan Moody
A música de Ivan Moody reflecte o seu 
profundo conhecimento da canto litúr-
gico oriental, em particular da espiri-
tualidade da Igreja Ortodoxa de que é 
sacerdote.

Foto Siv Ovesen

Foto Lars Flydal

Edifício Os Quatro Elementos

21 DE JULHO, 5ª feira, 20h00

Lotação limitada

 CICLO DA GASTRONOMIA (2)  

Estrelas de uma paixão
Confecção de Hans Neuner

Ementa a anunciar

A vasta experiência de Hans Neuner inicia-se no Stei-
genberger Hotel Alpenkönig***** no Tirol (08/1994 a 
11/1994), tendo sido continuada no Hotel Carlton***** 
Relais & Chateaux, St. Moritz (12/1994 a 12/1995), em 
The Grill Room,The Dorchester, London (05/1996 a 
06/1997), na Marisqueira Whaler Inn, Southampton 
Princess, Bermuda (07/1997 a 11/1997), no MS Crys-
tal Symphony, World Cruise (01/1998 a 07/1998) no 
Hotel Adlon, Berlim, (11/1998 a 04/2001), na Süllberg 
– Karlheinz Hauser, Hamburgo (07/2002 a 12/2004), no 
Restaurante Tristan (2 estrelas Michelin), Portals Nous, 
Maiorca (03/2003 a 11/2003), no Restaurante Gourmet 
Seven Seas (1 estrela Michelin) do Süllberg – Karlheinz 
Hauser Hotel*****, Hamburg (02/2004 a 05/2007, 
como chefe de cozinha executivo a partir de Outubro 
de 2004). Desde 15 de Maio de 2007 é chefe de cozinha 
executivo do Restaurante Gourmet Ocean do Hotel Vila 
Vita ***** em Alporchinhos, tendo sido distinguido 
com uma estrela Michelin e como chefe do ano (garfo 
de platina) do guia do Expresso Boa Cama Boa Mesa.

Foto de Rita Santos
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21 DE JULHO, 5ª feira, 21h30

 CICLO DO CINEMA (1)

O rosto da paixão
La passion de Jeanne d’Arc (1928)

Maria Falconetti, Eugene Silvain, André Berley, Maurice 
Schutz, Antonin Artaud, Michel Simon, Jean d’Yd, Louis 
Ravet, Arman Lurville…
Fotografia: Rudolph Maté
Montagem: Marguerite Beaugé
Realização: Carl Theodor Dreyer (1928)

Com acompanhamento de música composta e interpre-
tada ao vivo por Bernardo Sassetti

Anfiteatro Colina de Camões

“Um filme como “La passion de Jeanne 
d’Arc” é uma experiência perturbadora 
– tão íntima que receamos descobrir 
mais segredos do que desejávamos” 
(Roger Erbert)

“Cada imagem torna-se, para Dreyer, 
uma tela para o inabalável retrato do 
sofrimento (Jamie Russell)

“A interpretação de Maria Falconetti da 
protagonista de «La passion de Jeanne 
d’Arc» de Dreyer é a mais grandiosa 
interpretação de todos os tempos em 
filme. Não uma das maiores, mas a 
maior” (Pauline Kael)

Bernardo Sassetti
Como compositor destacam-se as suites 
Ecos de África, Sons do Brasil, Mundos, 
Fragments (Of Cinematic Illusion), Entropé 
e 4 Movimentos Soltos. 
Discos: Salsetti (1994), Mundos (1996), 
Nocturno (2002), Bernardo Sassetti e Má-
rio Laginha (2003), Indigo e Livre (2004) , 
Motion (2010).
Na música para cinema destacam-se os 
trabalhos de composição: Maria do Mar 
de Leitão Barros, Facas e Anjos de Eduardo 
Guedes, Quaresma de José Álvaro Morais, 
O Milagre Segundo Salomé e Um Amor de 
Perdição de Mário Barroso, A Costa dos 
Murmúrios de Margarida Cardoso, Alice 
e Como Desenhar Um Círculo Perfeito de 
Marco Martins.
Como concertista, no tempo presente, 
apresenta-se em piano solo, em trio com 
Carlos Barretto e Alexandre Frazão ou 
em duo com o pianista Mário Laginha.

22 DE JULHO, 6ª feira, 21h00 

 CICLO DA MÚSICA (6)

Piano, Chopin, minhas paixões             

FREDERIC CHOPIN
Barcarolle (fá sustenido) op.60 (1845-46)

“Uma síntese do estílo pianístico de Chopin e uma súmula  
das suas conquistas harmónicas”

FREDERIC CHOPIN
Valsa (mi) (1829)

FREDERIC CHOPIN
Valsa (lá m) op.34 nº2 (1831)

FREDERIC CHOPIN
Valsa (lá bemol) op.42 (1840)

“Pelo brilhantismo e virtuosidade esta peça tem poucas 
equivalentes”

FREDERIC CHOPIN
Valsa (dó sustenido menor) op.64 nº2

FREDERIC CHOPIN
Valsa (sol bemol) op.70 nº1 (1847)

FREDERIC CHOPIN
Valsa( lá bemol) op.34 nº1 (1835)

“A valsa de Chopin par excellence”

FREDERIC CHOPIN
Andante spianato e grande polonaise brilhante op.22 
(1830-34)

“Uma paisagem banhada pela macia e brilhante luz solar”

FREDERIC CHOPIN
Scherzo nº2 (si bemol menor) (1837)

“Uma obra que tem tudo para excitar a imaginação e 
encantar o ouvido”

FREDERIC CHOPIN
Mazurca (lá m) op.17 nº4 (1832-33)

FREDERIC CHOPIN
Polonaise (lá b) op.53 (1842-43)

“Todas as possibilidades da polonaise como género 
esgotam-se neste grandioso poema”

Anfiteatro Colina de Camões

Dang Thai Son
(Citações de Arthur Hedley)

O cruzamento emocionante de duas pai-
xões sublimes: a de Chopin pelo piano, seu 
omnipresente confessor, e a de Dang Thai 
Son pela música do compositor polaco.

Dang Thai Son

Um músico genuíno 
(Isaac Stern)

Um concerto como não se ouvia há muito 
tempo… uma atmosfera mágica
(Kacper Miklaszewski)

Uma completamente conseguida e excitan-
te interpretação
(The New York Times)

Uma interpretação luminosa 
(Le monde)

Raramente ouvi tão carnal Chopin em toda 
a minha vida
(Times Colonist)

O pianismo de Dang Thai Son é o de um 
mágico 
(Pianiste)

Desde que foi vencedor do 10º Concurso 
Chopin de Varsóvia em 1980, Dang Thai 
Son permaneceu solidamente na galeria 
dos mas notáveis intérpretes de Chopin, 
tendo as suas novas gravações no bicen-
tenário do nascimento do compositor 
(2010) sido aclamadas exuberantemente 
pelos críticos de todos os quadrantes. 
Em Coimbra, regressa a Portugal, depois 
de uma longa ausência que se seguiu a 
um memorável recital em 1986.

Já se escreveu e reescreveu que 1981 assinala um dos 
mais afortunados eventos da história do cinema, porque 
foi o ano em que, num hospital psiquiátrico norueguês, 
foi descoberta uma cópia fiel ao filme de Carl Th. Dreyer 
cujo original fora destruído por um fogo, o mesmo tendo 
acontecido à única cópia preservada por Dreyer.

Foi, assim, preciso esperar mais de meio século para 
que os apaixonados pelo cinema tenham tido a oportu-
nidade de constatar que em 1928, Dreyer realizara um 
dos mais belos filmes de sempre, em que os mais re-
cônditos mistérios da natureza humana se revelam nas 
fisionomias de um conjunto de espantosos actores que 
rodeiam a sublime Falconetti.

Ao apresentar um filme ainda não editado em DVD na 
Europa, o Festival das Artes orgulha-se de proporcionar 
ao público um experiência rara, enriquecida pela inter-
pretação ao vivo da música que as imagens convidaram 
Bernardo Sassetti a criar.
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Cesário Costa
Cesário Costa nasceu em 1970. Depois de completar 
com nota máxima o Mestrado em Direcção de Orquestra 
(Würzburg, Alemanha), venceu o Concurso Internacio-
nal Fundação Oriente para Jovens Chefes de Orquestra 
1977 e foi bolseiro do Festival de Bayreuth. A sua intensa 
actividade nacional e internacional já o levou a dirigir 
a Royal Philharmonic de Londres, Sinfónica de Nurem-
berga, Sinfónica Portuguesa, Orquestra Gulbenkian, Or-
questra Nacional do Porto, Orquestra Metropolitana de 
Lisboa, Orquestra do Algarve, Remix Orquestra, Ensemble 
für Neue Musik, Arhus Sinfonietta, Filarmónica da Mace-
dónia, Filarmónica de Roma, Filarmonia Sudecka, Orques-
tra de Extremadura, Sinfónica de Liepaja, Orquestra de 
Câmara da Rádio Romena, entre muitas outras. Colabo-
rou com solistas e encenadores de renome em repertório 
do barroco ao contemporâneo, incluindo a estreia de 
mais de 80 obras. Maestro titular da OrchestrUtopica e 
Principal Maestro Convidado da Orquestra do Algarve, é 
Presidente da Metropolitana e Director Artístico da Or-
questra Metropolitana de Lisboa.
         

Orquestra Metropolitana de Lisboa
A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) estreou-se 
no dia 10 de Junho de 1992. Os seus músicos assegu-
ram uma extensa actividade que compreende os reper-
tórios barroco, clássico e sinfónico. Esta versatilidade, 
que lhe permite abranger géneros tão diversos como 
a Música de Câmara, o Jazz, o Fado ou a Ópera,, tem 
contribuído para a criação de novos públicos e conso-
lidado o carácter inovador do projecto da Metropolita-
na.  Além-fronteiras, a OML apresentou-se em França, 
Bélgica, Itália, Índia, Coreia do Sul, Macau, Tailândia, 
Áustria, Cabo Verde e China. Foi dirigida pelos mais im-
portantes nomes da direcção orquestral portuguesa e 
por reputados maestros estrangeiros.  Já gravou onze 
CD’s para diferentes editoras.

22 DE JULHO, 6ª feira, 22h30

 CICLO DAS CONFERÊNCIAS (3)

A desmesura da paixão
Conferência por Helena Serôdio

Três peças de teatro – Othello (1604), de William 
Shakespeare, Woyzeck (1837), de Georg Büchner, e O 
fim, ou tende misericórdia de nós (1995), de Jorge Silva 
Melo – desenham a acção trágica do seu enredo num 
ambiente militar de quartel em que, no meio da violên-
cia e bravata do universo masculino duro e coeso, feito 
de comuns (e cúmplices) fantasias, obsessões e ansieda-
des, a figura da mulher sai mais exposta e fragilizada, 
presa fácil, portanto, da violência sacrificial. 

Maria Helena Serôdio é Professora Catedrática da Fa-
culdade de Letras da Universidade de Lisboa, especialis-
ta em Literatura Inglesa e em teatro inglês e português. 
Assegura a Direcção do Programa de pós-graduação em 
Estudos de Teatro e, no Centro de Estudos de Teatro da 
Universidade de Lisboa, coordena o projecto de investi-
gação sobre o teatro em Portugal que é visível na base 
de dados online: www.fl.ul.pt/centro-estudos-teatro.
htm). É Presidente da Direcção da Associação Portu-
guesa de Críticos de Teatro desde Fevereiro de 2003 e 
Secretária-Geral Honorária da Associação Internacional 
de Críticos de Teatro desde 1998. É co-fundadora – e 
dirige – a revista semestral Sinais de cena, da APCT (em 
colaboração com o Centro de Estudos de Teatro) desde 
2004, e é Editor-in-Chief da revista electrónica da Asso-
ciação Internacional de Críticos de Teatro. 

Edifício Os Quatro Elementos

23 DE JULHO, sábado, 21h00 

 CICLO DA MÚSICA (7)

Serenas paixões

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Serenata (ré) K.320, Posthorn (1779)

“Na serenata Posthorn, o que espanta é o 
poder sinfónico do primeiro e do último 
andamento. O Andantino em ré menor é 
tão trágico que prefigura a Ode Maçónica 
de 1785” 
(Jean-Victor Hocquard) 

BENJAMIN BRITTEN
Serenata para tenor, trompa e orquestra 
de cordas

”O verme no coração das rosas, o senti-
mento de pecado no coração dos homens”  
(Edward Sackville-West)

Fernando Guimarães, tenor; Nuno 
Vaz, trompa
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Direcção de Cesário Costa

Anfiteatro Colina de Camões

Fernando Guimarães
Licenciado em Canto, Fernando Guima-
rães venceu em 2007 o Prémio Jovens 
Músicos e foi 1º no Concurso Internacio-
nal "L'Orfeo" em Verona, cantando esta 
ópera em Mantova, Berlim e Budapest. 
A sua carreira tem-no levado aos mais 
conhecidos palcos portugueses e inter-
nacionais. Em 2011, os seus compromis-
sos incluem o papel de Orphée em La 
Descente d’Orphée aux Enfers, com Les 
Arts Florissants; Vespro della Beata Ver-
gine na Suíça, França e Noruega; uma 
digressão europeia no papel de Noé em 
Il Diluvio Universale; Mercure e Pluton 
em Le Carnaval et La Folie, de Destouches 
(no CCB, com Os Músicos do Tejo); Abra-
mo na estreia moderna de Isacco, figura 
del Redentore, de N. Conti (Brugges); e a 
ópera Il Paride de Bontempi, no festival 
Sanssouci de Potsdam.

            
Nuno Vaz
Nascido em 1986, Nuno Vaz terminou 
no ano de 2009 a Licenciatura de Ins-
trumentista de Orquestra na Academia 
Superior de Orquestra, com classifica-
ção máxima, tendo em 2007 vencido o 
Prémio Jovens Músicos. É fundador do 
quarteto ART4ORN, Quinteto de Sopros 
Espelho Musical, Quinteto de Sopros 
1/4 de Tom e do Ensemble Português de 
Trompas. Desde 2008 é Solista A e Chefe 
de Naipe da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa. Tocou também como convidado 
com a Orquestra Sinfónica do Porto, Or-
questra Gulbenkian, Orquestra do Algar-
ve, entre outras, apresentando-se a solo 
ou com formações diversas na Europa, 
África do Sul, Cabo-Verde e China.

Foto de André Nacho

Foto de Pedro Medeiros

Pausa nas paixões turbulentas, desvai-
radas, sangrentas. A história da música 
acolheu a serenata como fala amorosa, é 
certo, mas também como declaração de 
respeito, de admiração. Como nesta home-
nagem de Mozart à vida musical de Salz-
burg, na de Britten aos escultores do ver 
bo que engrandeceram a língua inglesa.
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23 DE JULHO, sábado, 22h30

 CICLO DAS CONFERÊNCIAS (4)                   

A arte (não é) territó-
rio da paixão
Conferência por António Pimentel

A tradição romântica legou-nos uma vi-
são ficcionada sobre a presença do amor 
e da paixão a um tempo na criação artís-
tica e no seu consumo. Não sendo sequer 
consabidamente sinónimos (antes quiçá 
antónimos), nem um nem outro, de facto, 
absorvem, numa perspectiva histórica, 
mais que uma atenção marginal nas mo-
tivações que conduziram, há milhares de 
anos, aos caminhos da expressão plásti-
ca. E, do ponto de vista da relação com 
a arte, seja pelo produtor seja pelo con-
sumidor, se a emoção marca claramente 
presença (e, por essa via, a sedução e o 
amor), a necessária e hegemónica quota 
da racionalidade opõe-se por natureza 
à paixão enquanto atitude. Antes se re-
conhece, na essência, uma relação com 
o belo e com a vida. E a paixão, se e 
quando emerge, é essencialmente num 
quadro de contemporaneidade, onde 
capitalizaria, justamente, as noções de 
vida e belo.

António Filipe Pimentel é doutorado 
em História, especialidade de História 
da Arte, pela Universidade de Coimbra, 
de cuja Faculdade de Letras é professor 
auxiliar de nomeação definitiva, aí tendo 
exercido as funções de Director do Ins-
tituto de História da Arte (2005-2009), 
que acumularia com as de Pró-Reitor do 
Património e Turismo (2007-2009), que 
cessaria para exercer as de Director do 
Museu Grão Vasco em Viseu (2009-10), 
assumindo, desde Março de 2010, as 
de Director do Museu Nacional de Arte 
Antiga (Lisboa). Foi coordenador cientí-
fico da Candidatura da Universidade de 
Coimbra a Património da Humanidade 
UNESCO, sendo presentemente coorde-
nador científico da Candidatura do Real 
Edifício de Mafra a Património da Huma-
nidade UNESCO.       

Edifício Os Quatro Elementos

24 DE JULHO, domingo, 21h00 

 CICLO DA MÚSICA (8)

Ritmos e cores da paixão

MARIA SCHNEIDER
Choro Dançado 

MARIA SCHNEIDER
Hang gliding

ROBIN WHITING & CHASE
(Arr. Maria Schneider): My ideal

MARIA SCHNEIDER
Cerulean Skies 

MARIA SCHNEIDER
Sky Blue

MARIA SCHNEIDER
Dança Ilusória 

MARIA SCHNEIDER
Sea of Tranquility

Orquestra Jazz de Matosinhos
Direcção de Maria Schneider

Depois do inesquecível concerto de Maio de 2009, que 
teve lugar no Matosinhos em Jazz, a maestrina norte-
americana Maria Schneider está de novo em Portugal 
para uma segunda experiência com a Orquestra Jazz de 
Matosinhos, a big band liderada por Carlos Azevedo e 
Pedro Guedes. O programa do concerto será uma vez 
mais preenchido por obras de Maria Schneider, que 
conduzirá o colectivo da OJM, reforçado pelos instru-
mentistas Nick Marchione, João Paulo Esteves da Silva 
e o guitarrista André Fernandes. 

Maria Schneider
Em 2005 venceu o Grammy na categoria Best Large Jazz 
Ensemble para a gravação de Concert in the Garden e 
também foi nomeada duas vezes na categoria Best Ins-
trumental Composition. Em 1995, o seu primeiro disco 
Evanescence foi nomeado para dois Grammies, um na 
categoria de Best Large Jazz Ensemble Performance e 
o outro por Best Instrumental Composition, cuja peça 
tem o nome do disco. As duas gravações posteriores, 
Coming About e Allegresse, também receberam nome-
ações para os Grammy. Nos Jazz Journalist Awards, Ma-
ria Schneider já recebeu prémios na categoria de Best 
Composer (2 vezes), Best Arranger (2 vezes) e Best Big 
Band (1 vez)

Anfiteatro Colina de Camões

Maria Schneider, vencedora do prémio 
Grammy (como compositora e para ar-
ranjos) recebeu o prémio Doris Duke 
para financiar a composição de uma 
obra de dança com a famosa compa-
nhia Pilobolus, que foi realizada com 
a sua própria orquestra no American 
Dance Festival, no Kennedy Center for 
the Perfoming Arts. Fez os arranjos do 
concerto da música de Ivan Lins, inter-
pretado por Ivan Lins, Toots Thielemans 
e a Danish Rádio Orchestra durante uma 
grande digressão na Europa em 2003. 
Na primavera de 2004, deu uma série 
de quatro concertos na Hunter College, 
a universidade que posteriormente fi-
nanciou as suas duas comissões mais re-
centes, Concert in the Garden e Sky Blue.
 

Orquestra Jazz de 
Matosinhos
Em quase dez anos de actividade, desta-
cam-se no percurso da Orquestra Jazz de 
Matosinhos o concerto de encerramento 
da Porto 2001, a recriação de Sketches of 
Spain com o Remix Ensemble, a apresen-
tação da música de Carla Bley, a grava-
ção com Lee Konitz do CD Portology para 
a norte-americana Omnitone, os muitos 
concertos com Lee Konitz, a gravação do 
CD OJM invites Chris Cheek para a Fresh 
Sound New Talent, os concerto com John 
Hollenbeck, com Dee Dee Bridgewater, 
com a Orquestra Nacional do Porto, com 
Kurt Rosenwinkel e a gravação de Our 
Secret World e ainda os concertos com 
Joshua Redman e Chris Cheek na inaugu-
ração do Cine-Teatro Constantino Nery 
em Matosinhos e com Maria Schneider 
no Matosinhos em Jazz.

Criada em 1999, a Orquestra Jazz de 
Matosinhos é uma das mais dinâmicas 
formações do jazz português actual. Sob 
a direcção de Carlos Azevedo e Pedro 
Guedes, a orquestra desenvolve uma li-
nha de orientação que privilegia a cria-
ção de um repertório próprio e a orga-
nização de projectos específicos, para os 
quais vem convidando solistas, maestros 
e compositores de relevo internacional. 
Pela diversidade e imaginação dos pro-
gramas que apresenta, pela edição dis-
cográfica internacional regular e pelo 
crescimento continuado, a OJM cumpre 
já a função de uma verdadeira orquestra 
nacional de jazz.  

 

23 DE JULHO, sábado, 11h00-13h00

Lotação limitada
Informações e reservas: 239 702 630 
Partida: Quinta das Lágrimas 

 SERVIÇO EDUCATIVO   

A paixão de Pedro e 
Inês
(ver dia 16, sábado, 11h00)

23 E 30 DE JULHO, sábado, 16h00

Lotação limitada

 SERVIÇO EDUCATIVO   

A pulsão do amor
Visita guiada à exposição.  
Por Rui Paiva
(ver dia 16, sábado, 18h00)

Edifício Chiado

24 DE JULHO, domingo, 11h00

Inscrições: geral@museudaciencia.org
Contacto: 239 854 350

 SERVIÇO EDUCATIVO    

Ciência em família (2)
Com a cabeça na Lua 

Será que conheces bem a Lua? Achas que 
é “feita de queijo”? Porque é que a Lua 
tem diferentes formas?  
Junta-te a nós e descobre algumas mara-
vilhas sobre a Lua...

Museu da Ciência
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24 DE JULHO, domingo, 22h30

 CICLO DAS CONFERÊNCIAS (5)                                                                                                    

Como a ciência nos apaixona
Conferência por Arsélio Pato de Carvalho

O que é a Ciência? Existe pensamento e existe realidade 
exterior ao pensamento; a natureza física, com factos 
observáveis. A Ciência compatibiliza a relação entre os 
factos observáveis e o nosso pensamento. Pensamento 
não cria factos exteriores à mente. A Ciência recolhe 
conhecimento sobre o mundo natural e organiza-o em 
princípios testáveis.
As crianças têm uma paixão inata pelo saber, e fascina-
os uma experiência que explique um fenómeno obser-
vável. Num ambiente propício, os jovens interiorizam 
a metodologia da Ciência, que lhes motiva interesse 
genuíno pelo saber.

Arsélio Pato de Carvalho, doutorado em Fisiologia pela 
Universidade da Califórnia, professor catedrático da Uni-
versidade de Coimbra e Director Honorário do Centro de 
Neurociências de Coimbra, dirige o Instituto de Educação 
e Cidadania, Mamarrosa. Foi investigador no Institute 
for Muscle Disease e docente na Universidade de Co-
lumbia, Nova Iorque. É membro da Academia de Ciências 
Europeia, da Academia de Ciências de Lisboa e da Aca-
demia de Ciências de Nova Iorque. Recebeu os prémios 
Estímulo à Excelência (2005) e Seeds of Science, Carreira 
(2010) e foi condecorado pelo Presidente da República 
com o Grau Grande-Oficial da Ordem Infante D. Henrique 
(2007). É sócio honorário das Sociedades Portuguesas de 
Bioquímica e de Neurociências, e membro de várias so-
ciedades internacionais. Publicou mais de 200 trabalhos 
científicos em revistas nas áreas da Bioquímica, Biologia 
Celular, Neurociências e Biomedicina. 

26 DE JULHO, 3ª feira, 21h00

 CICLO DO CINEMA (3)

Paixões cinéfilas (2)
A escolha de Maria José Azevedo (*), 

Em parceria com Fila K Cineclube de Coimbra

Det sjunde inseglet (O sétimo selo) (1957)

Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Nils Poppe, Max von 
Sydow, Bibi Andersson, Inga Gill, Maud Hansson, …

Argumento: Ingmar Bergman
Fotografia: Gunnar Fischer
Música: Erik Nordgren
Montagem: Lennart Vallén
Realização: Ingmar Bergman
   
(*) Vice-Presidente da Câmara Municipal de Coimbra e 
Vereadora da Cultura

27 DE JULHO, 4ª feira, 21h00

 CICLO DO CINEMA (4)

Paixões cinéfilas (3)
A escolha de João Gabriel Silva (*)

Em parceria com Fila K Cineclube de Coimbra

Gandhi (1982)

Ben Kingsley, Candice Bergen, Edward Fox, John Giel-
gud, Trevor Howard, John Mills, Martin Sheen, … 

Argumento: John Briley
Fotografia: Ronnie Taylor, Billy Williams
Música: Ravi Shankar
Montagem: John Bloom
Realização: Richard Attenborough

(*) Magnífico Reitor da Universidade de Coimbra

Edifício Os Quatro Elementos

25 DE JULHO, 2ª feira, 21h00

 CICLO DO CINEMA (2)

Paixões cinéfilas (1)
A escolha de António Pedro 
Pita (*) 

Em parceria com Fila K Cineclube de 
Coimbra

Casablanca (1942)

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul 
Henreid, Claude Rains, Conrad Veidt, 
Sydney Greenstreet, Peter Lorre, …

Argumento: Julius J. Epstein, Philip G. 
Epstein, Howard Koch
Fotografia: Arthur Edeson
Música: Max Steiner
Montagem: Owen Marks
Realização: Michael Curtiz

(*) Presidente da Direcção Regional da Cultura 
do Centro  

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha Mosteiro de Santa Clara-a-Velha Jardins da Quinta das Lágrimas

26, 27 E 28 DE JULHO, 3ª, 4ª e 5ª feira, 09h00-13h00

Número de participantes – 8/10.  
Número de ouvintes – 8/10  
Inscrições até 30 de Junho

 SERVIÇO EDUCATIVO

A partir de Schumann
Masterclass dirigida por Andrew Swin-
nerton a alunos que tencionam ingressar 
no ensino superior (da música) e fazer 
desta a sua vida profissional. Para alunos 
de instrumentos de madeira e agrupa-
mentos da música de câmara.

Edifício Os Quatro Elementos

26 E 27 DE JULHO, 3ª e 4ª feira, 18h30-19h30

Número de participantes: 40

 SERVIÇO EDUCATIVO

Paixões à mesa
Workshop com Albano Lourenço em que 
se pretende ensinar a utilizar os produ-
tos naturais existentes na Quinta das 
Lágrimas para desenvolver a paixão pela 
gastronomia.

Jardins da Quinta das Lágrimas

30 DE JULHO, sábado, 10h00

(duração: 1h30)
Lotação limitada

 SERVIÇO EDUCATIVO

Lugares da paixão
Percurso a realizar na Quinta das Lágri-
mas, contando a história das fontes, do 
jardim medieval, do jardim romântico, da 
mata, do anfiteatro e do jardim japonês. 
Com Cristina Castel-Branco.        
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28 DE JULHO, 5ª feira, 20h00

Lotação limitada

 CICLO DA GASTRONOMIA (3)

Estrelas de uma paixão
Confecção de Dieter Koschina

Dieter Koschina nasceu em Dornbirn, Austria, no dia 6 
de Maio de 1962. A sua experiência profissional anterior 
como Chef foi realizada nos restaurantes: Souvretta Hou-
se, (1981-1982), Hotel Panoramique, (1982-1983), Hotel 
Imperial & Bristol (1983-1986), Tantris, (1986-1987), Tris-
tan, (1987-1988), Hilton Vienna Plaza, (1988-1989). No 
restaurante Vila Joya foram-lhe atribuídos os seguintes 
prémios e distinções: 1995 * Guide Rouge (Michelin), 
1999 ** Guide Rouge (Michelin), Boa Cama, Boa Mesa 
2005, 2006, 2007, Portugal's Best Restaurant. O chef Die-
ter Koschina é o homem responsável pelo sucesso do 
único restaurante de duas estrelas Michelin em Portugal, 
tendo esta honra desde há onze anos, até à actualidade.

Edifício os Quatro Elementos

29 E 30 DE JULHO, 6ª feira e sábado, 21h30

 CICLO DAS ARTES DO PALCO (3)

Do amor
Lars Norén: Do amor

Tradução: Solveig Nordlund, com o apoio 
do Kulturradet – Conselho das Artes da 
Suécia 
Cenário e figurinos: Ana Paula Rocha
Luz: Acácio Almeida
Intérpretes: CarlaMaciel, Joana Barcia, 
Manuel Wiborg, Nuno Nunes, Paulo 
Guerreiro 
Co-Produção Teatro Municipal de Almada 
/ Festival das Artes

Encenação de Solveig Nordlund

A peça Do amor de Lars Norén põe em 
cena dois casais da mesma idade, entre 
os trinta e os quarenta anos. Um casal 
tem um filho, o outro pensa em adoptar. 
Durante umas férias que passam juntos 
nas Ilhas Canárias, a mulher do primeiro 
casal e o homem do segundo casal apai-
xonam-se e iniciam uma relação. Começa 
um período de mentiras até os divórcios 
se tornarem inevitáveis e o casal apaixo-
nado estar finalmente livre. Do amor é 
o mais recente texto dramático de Lars 
Norén, repleto de diálogos mudos, como 
é habitual no seu teatro. As personagens 
são pessoas que têm dificuldade em se 
exprimir e que se encontram em situa-
ções tão íntimas que basta uma palavra 
ou o início de uma frase para que se intua 
o resto do texto. O verdadeiro sentido 
está, pois, nas entoações e nos silêncios 
dos actores, na imaginação e interpreta-
ção do espectador. É naturalmente um 
desafio passar todos estes não ditos para 
o palco.

Teatro da Cerca São Bernardo Hotel Astória

Lars Norén (Estocolmo, 1944), dramatur-
go, romancista e poeta sueco, é conside-
rado um dos mais proeminentes escri-
tores contemporâneos. Norén escreveu 
a sua primeira peça aos dezanove anos. 
Os seus textos desenvolvem-se num ho-
rizonte realista e giram muitas vezes em 
torno de relações familiares e dos mais 
pobres e indefesos da sociedade. A lista 
das suas peças é longa, tendo sido apre-
sentadas em Portugal Demónios (1997), 
A noite é mãe do dia (1998), Coragem 
para matar (1999), Categoria 3.1 / Morire 
di classe (2001), O caos é vizinho de Deus 
(2001), Acto (2004) e A ronda nocturna 
(2008).

 31 DE JULHO, domingo, 19h00

 CICLO DAS ARTES DO PALCO (4)

Em tudo te vejo
Procurar entre as palavras, a embriaguez que anima a 
Paixão, esse estado que se impõe soberano sob os de-
sígnios da vontade e que se exprime no pensamento, 
nas emoções e no corpo, iluminando o mundo de todas 
as coisas com o reflexo do objecto amado. Tudo o mais 
se obscurece porque não pode, não consegue, ser poe-
ticamente sonhado. 

Pesquisa, Dramaturgia e Interpretação – Natália Luíza
Enquadramento Cénico e Figurino – Marta Carreiras
Direcção Cénica, Selecção Musical e Desenho de Luz – 
Miguel Seabra

Uma Produção do Teatro Meridional para o Festival de 
Artes de Coimbra 2011.

Natália Luiza nasceu em Maputo, Moçambique, 1960. É 
licenciada em Teatro, Formação de Actores, pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema, Bacharel em Psicologia 
na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da 
Universidade de Lisboa. Tem dividido a sua actividade 
como encenadora, formadora e actriz. É co-Directora 
Artística do Teatro Meridional e Assessora Artística do 
Teatro Nacional Dona Maria II.

Museu da Ciência

Solveig Nordlund tem trabalhado no ci-
nema na Suécia e em Portugal. Em 1978, 
estreia-se na ficção com Nem Pássaro 
Nem Peixe. Realizou vários filmes sobre 
peças de teatro em colaboração com 
o Teatro da Cornucópia. A sua primei-
ra longa-metragem foi Dina e Django 
(1983) a que se seguiram Até Amanhã, 
Mário (1994), Comédia Infantil (1998), 
Aparelho Voador a Baixa Altitude (2000) 
e A Filha (2003). O seu filme O espelho 
lento venceu o prémio de melhor drama 
no sexto Festival de Curtas-Metragens 
Downtown de New York (2010). Cola-
boradora regular da CTA, estreou-se na 
direcção teatral em 1998 com A noite é 
mãe do dia de Lars Norén.

31 DE JULHO, domingo, 11h00

Inscrições: geral@museudaciencia.org
Contacto: 239 854 350

 SERVIÇO EDUCATIVO  

Ciência em família (3)
Quem sai aos seus…

Quando te ris ficas com covinhas nas bochechas? Qual 
a tua comida favorita? Todos nós temos características 
herdadas dos nossos pais e outras fruto do meio em 
que vivemos. Vem descobrir alguns exemplos connosco! Foto de Susana Paiva
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Anfiteatro Colina de Camões

Rematando um ciclo de sete séculos de jardins e coro-
ando um lago de 18 metros de diâmetro, o Anfiteatro 
Colina de Camões estrutura-se no contraste entre a 
pedra branca e a sombra que faz sobre a relva, fazen-
do conjugar, em ângulos sempre diferentes, por causa 
do movimento do sol, o verde, o branco e a falta de 
luminosidade. Cristina Castel-Branco desenhou as ban-
cadas, desconstruindo-as, para jogar com este efeito do 
sol, relva e sombra, atingindo o princípio seminal da 
land art: manifestar bem clara numa intenção estética a 
presença dos processos naturais, evitando-se fazer um 
anfiteatro que criasse uma densa parede de bancadas, 
sempre vazias quando não há eventos, com um palco 
expectante e que por isso desse a impressão de estar 
incompleto, flutuando no jardim, como uma persona-
gem à procura do autor.

Edifício Os Quatro Elementos

Desenhado por um dos mais conceituados arquitec-
tos portugueses, Gonçalo Byrne, o Edifício Os Quatro 
Elementos surge, lado a lado, em assumido contraste 
com a arquitectura clássica setecentista do Palácio da 
Quinta das Lágrimas. A traça modernista de Os Quatro 
Elementos é  inspirada nas filosofias orientais de har-
monização entre a obra de arquitectura e os elementos 
da Natureza, tecendo-se de materiais nobres e orgâni-
cos como a madeira, a pedra e o vidro, numa perfeita 
sintonia com o jardim exterior e o elemento água, con-
ceito central da Quinta das Lágrimas.

Teatro da Cerca de São Bernardo

O Teatro da Cerca de São Bernardo é o mais recente 
teatro de Coimbra. Tem como companhia residente A 
Escola da Noite, que assegura a sua gestão e uma pro-
gramação regular, aberta ao teatro, à dança e a outras 
manifestações artísticas. Situado junto ao Pátio da In-
quisição, no centro histórico da cidade, integra um pólo 
cultural (em desenvolvimento), em torno do antigo Co-
légio das Artes.

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

A devolução do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha à 
cidade e ao mundo ocorreu em 2009, após anos de 
complexos trabalhos naquele que se tornou o maior 
estaleiro de arqueologia medieval da Europa, e que pôs 
a descoberto não só a igreja, mas também parte consi-
derável do espaço envolvente. Alargando horizontes, e 
avançando para lá da intervenção arqueológica e da re-
qualificação do monumento, o projecto de valorização 
propôs a interpretação do sítio sob um olhar múltiplo 
e dinâmico, de permanente interrogação e descoberta. 
Enquanto espaço de encontro e de fruição, o mosteiro 
acolhe e promove os mais variados eventos sócio-cultu-
rais, conferindo novos sentidos a um espaço que, a todo 
o tempo, se reinventa para dar resposta às demandas 
da sociedade contemporânea.

Museu da Ciência da Universidade de 
Coimbra

O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra é um 
museu  interactivo de ciência que procura dar a conhe-
cer a ciência a públicos de todas as idades, a partir das 
colecções de instrumentos científicos da Universidade 
de Coimbra e de um conjunto de experiências e activi-
dades que envolvem o visitante. Obteve o Prémio para 
melhor museu europeu de ciência, técnica e indústria 
em 2008.

Circulo de Artes Plásticas de Coimbra 
(CAPC)

Fundado em 1958, o CAPC, é um organismo autónomo 
da Academia de Coimbra.
São objectivos nucleares da sua acção: promover as 
artes visuais, visando interessar o público para a arte 
contemporânea; proporcionar um conhecimento alar-
gado dos panoramas artísticos contemporâneos, fo-
mentando o gosto pela fruição artística.

Edifício Chiado

Sede do Museu da Cidade de Coimbra, o Edifício Chiado 
é um imóvel centenário e uma das mais emblemáticas 
e notáveis construções da Baixa da cidade, exemplar 
raro de Arquitectura de Ferro. Construído em 1900 para 
albergar uma filial dos Grandes Armazéns do Chiado lis-
boetas, acolhe, actualmente, a Colecção Telo de Morais, 
valioso acervo artístico doado ao Município, integrando 
ainda uma galeria de exposições temporárias, uma bi-
blioteca de arte e um amplo espaço destinado a activi-
dades do serviço educativo do Museu.

Vila Galé

Situado no centro histórico de Coimbra, com uma sur-
preendente vista sobre o Rio Mondego, o Vila Galé 
Coimbra foi inspirado na cidade que o acolhe. A dança 
foi o tema escolhido para a decoração deste hotel com 
229 quartos, com especial enfoque nas áreas públicas. 
Na vertente negócios, o Vila Galé Coimbra dispõe, não 
só, de uma área de convenções com capacidade para 
receber 600 pessoas, como de todas as infra-estruturas 
e serviços necessários para a realização de eventos.

Hotel Astória

O Hotel Astória em Coimbra é o ponto máximo da Ci-
dade dos Doutores... Localizado no centro nobre da 
histórica cidade universitária, frente ao Rio Mondego e 
entre a Alta e a Baixa, em plena zona comercial e a dois 
passos da Universidade e da zona monumental.
O edifício do clássico Hotel Astória é um dos símbolos 
arquitectónicos de Coimbra e alia desde 1926 a tra-
dição da elegância e do conforto com o requinte do 
melhor serviço.

Foto de Pedro Malacas

Foto de Augusto Baptista

Foto Henrique Cepeda Foto Fernando Guerra CMC – Museu Municipal
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Paixão
P.10/11 Uma 

Ousada 
Paixão

P. 13

Observações 
da Paixão

P. 13

Lágrimas 
Silenciosas

P. 14/15

O Rosto da 
Paixão

P. 16

Estrelas  
de uma 

Paixão (2)
P. 15

Piano, Chopin
Minhas 
Paixões

P. 17

A Desmesura  
da Paixão

P. 18

Serenas 
Paixões
P. 18/19

Ritmos  
e Cores  

da Paixão
P. 21

Paixões 
Cinéfilas

(1)
P. 22

Paixões 
Cinéfilas

(2)
P. 23

Paixões  
à Mesa

P. 23

Paixões  
à Mesa

P. 23

Paixões 
Cinéfilas

(3)
P. 23

Do Amor
P. 24/25

Do Amor
P. 24/25

Em Tudo  
te Vejo

P. 25

Estrelas  
de uma 

Paixão (3)
P. 24

Como a ciência 
nos Apaixona

P. 22

A Arte (não é) 
Território

P. 20

Sopros de 
Paixão

P. 12

Da Sismologia 
do Melodrama

P. 12

A Pulsão  
do Amor

Visita Guiada
P. 20

16, sábado, 11h

14, 5ª feira,19h15

14, 5ª feira, 20h

15, 6ª feira, 18h

15, 6ª feira, 19h

16, sábado, 18h 17, domingo, 18h

17, domingo, 19h

19, 3ª feira, 21h30

18, 2ª feira, 19h

18, 2ª feira, 21h30 20, 4ª feira, 21h30

22, 6ª feira, 21h

22, 6ª feira, 22h30

23, sábado, 21h

23, sábado, 16h

23, sábado, 11h 24, domingo, 11h

23, sábado, 22h30

24, domingo, 21h 25, 2ª feira, 21h 26, 3ª feira, 21h

26, 3ª feira, 18h30

26, 3ª feira, 9h

27, 4ª feira, 21h

27, 4ª feira, 18h30

27, 4ª feira, 9h 28, 5ª feira, 9h

28, 5ª feira, 20h

29, 6ª feira, 21h30 30, sábado, 21h30

30, sábado, 16h

30, sábado, 10h

31, domingo, 11h

31, domingo, 19h

24, domingo, 22h30

21, 5ª feira, 21h30

21, 5ª feira, 20h

17, domingo, 21h

17, domingo, 22h30

16, sábado, 21h3015, 6ª feira, 21h30

17, domingo, 11h

 Ciclo da música 

 Ciclo do cinema

legenda  Ciclo das artes do palco

 Ciclo das artes plásticas

 Ciclo da gastronomia 

 Ciclo das conferências

 Serviço educativo Indica-se para cada evento a página em que é referido neste roteiro
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Contactos, Informações, Reservas e Inscrições
Fundação Inês de Castro
festivaldasartes2011@gmail.com   
telef: 918107893 / 239 802 380

Preçário
Espectáculos no anfiteatro “Colina de Camões”,  
dias 15, 23 e 24 – 15 €
Espectáculos no anfiteatro “Colina de Camões”,  
dias 17, 18 (Cordis), 20 e 22 – 10 € 
Concerto no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha – 10 €
Leitura Teatral no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha – 10 €
Cinema no anfiteatro “Colina de Camões” – 8 €
Teatro – 10 € público em geral e 6 € estudantes e séniores
Jantares dias 14 e 21 – 60 €
Jantar dia 28 – 100 €

Serviço Educativo  
Workshop de cozinha – 15 € sessão  
Masterclass (3 sessões) – 20 € alunos e 10 € ouvintes
Visita guiada jardins Quinta das Lágrimas, dia 30 – 5 €
Ciência em família – Preçário geral Museu da Ciência

Condições especiais
Passe “Amigos do Festival” 5 concertos – 35 €
Passe “Amigos do Festival” 6 concertos – 40 €
(Número Limitado)

Descontos de 50% para estudantes e séniores  
(a partir dos 65 anos) para os concertos no anfiteatro 
“Colina de Camões”
Grátis: júniores até aos 15 anos  
(eventos no anfiteatro “Colina de Camões”)

Bilhetes à venda em
Bilheteira do Festival na Quinta das Lágrimas
FNAC (Coimbra, Lisboa e Porto)
Almedina (Coimbra)

Site www.festivaldasartes.com

Facebook festivaldasartes

Presidente
José Miguel Júdice 

Direcção
Andrew Swinnerton
Cristina Castel-Branco
Luísa Braz de Oliveira
Margarida Mendes Silva
Pierre Lavoix
Teresa Costa Neves

Consultor para programação
Luís do Amaral Alves

Design Gráfico
João Machado

Impressão
Orgal Impressores

Agência de Comunicação
MPublic Relations



Mecenas das Artes

Apoios

Parceiros Media

Mecenas do Festival Patrocinadores


