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Um Festival na Natureza
Depois da Noite, Água, Paixões e Viagens, o 5.º Festival das Artes que a Fundação Inês de
Castro impulsionou abre-se ao tema da Natureza. A escolha parece óbvia, pois tendo o seu
centro na Quinta das Lágrimas não pode haver tema mais adequado.
Tudo muda e tudo parece igual. Como no ano passado, voltámos a não ter qualquer apoio
do Estado centrado em Lisboa. E, mais uma vez, a vontade dos nossos amigos (reunidos na
Liga dos Amigos do Festival das Artes amigosfartes@gmail.com), a generosidade de muitos
dos artistas, grupos convidados e fornecedores que aceitaram condições muito favoráveis
para exprimir o apoio e solidariedade ao Festival, a força dos nossos mecenas e em especial
o acréscimo de apoios da Câmara Municipal de Coimbra, EDP, CGD e da Direcção Regional
da Cultura do Centro re-fizeram o milagre.
O 5.º Festival das Artes aqui está com um programa de que nos orgulhamos, pois sacrificar
a qualidade nunca seria para nós uma opção. No palco do Anfiteatro da Colina de Camões,
o ciclo da Música traz-nos de novo a Orquestra Gulbenkian e a Orquestra de Câmara Portuguesa de Pedro Carneiro que em 2009 dirigiu o nosso primeiro concerto sinfónico. Um
momento excepcional será a leitura do Sermão de Santo António aos Peixes, por João Reis.
E a Orquestra Metropolitana, o recital de piano de António Rosado, a Sagração da Primavera
pela CNB, serão outros momentos cimeiros, assim como o é a vinda do Fado de Lisboa, com
Cuca Roseta, homenageando Coimbra, um outro património da humanidade. E não podemos
esquecer os outros ciclos de gastronomia, do cinema, das conferências, das artes plásticas
e o serviço educativo: tudo pode ser visto mais em detalhe neste programa e no site www.
festivaldasartes.com.
Não temos dúvidas de que o Festival das Artes de Coimbra está consolidado como um
dos momentos de excelência no panorama cultural português; essa a nossa missão que
vamos tentar continuar a cumprir. Por isso quero agradecer mais uma vez aos artistas e
aos mecenas que continuam a acreditar em nós, e aos meios de comunicação social, aos
programadores, aos hotéis da Quinta das Lágrimas, Vila Galé e Astória, e a todos os que com
muita generosidade e dedicação permitem, com um orçamento muito apertado, dar-vos um
festival que já tem nível internacional. E também – e quiçá sobretudo - agradecemos a todos
vós, os milhares que nos honram com a vossa presença nos vários eventos e que demonstram que Coimbra e a Região Centro respondem sempre que se lhes oferece a qualidade
que desejam e a merecem.
José Miguel Júdice
Presidente da Direcção do Festival das Artes
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16 de Julho, 3ª-feira, 21h30

Ciclo das Artes do Palco

© Ordem dos Arquitectos

16 de Julho, 3ª-feira

Ciclo das Artes Plásticas
CAV (Centro de Artes Visuais)
De 13 de Julho até 29 de Setembro
3.ª-feira a domingo: 14h00—19h00

“Território Comum”

Imagens do Inquérito à Arquitectura Regional
Portuguesa, 1955—1957
A exposição reúne 100 fotografias inéditas do Inquérito à
Arquitectura Regional Portuguesa, iniciativa promovida pelo
Sindicato Nacional dos Arquitectos entre 1955 e 1960 que
resultou num amplo levantamento das arquitecturas populares do País. Este espólio constitui hoje um registo de valor
extraordinário, testemunhando paisagens, povoações, edifícios, rostos e modos de vida da época. Realizada em parceria
com a Ordem dos Arquitectos, e comissariada por Sérgio
Mah, esta exposição terá uma itinerância nacional.
Exposição produzida pela Fundação EDP e comissariada por
Sérgio Mah.

16 de Julho, 3ª-feira, 18h00

Ciclo das Artes Plásticas
CAPC (Círculo de Artes Plásticas de Coimbra),Jardim da Sereia.
Inauguração
Até 2 de Novembro (encerrado em Agosto)
2a-feira a sábado: 14h00—18h00

Teatro Académico de Gil Vicente
Preço: € 12; € 10 (<25, Estudante, >65, Grupo +10, Rede UC,
Desempregado); € 9 (Assinatura para as Artes e Amigos do
Festival); Grupos +10 (Oferta de 2 bilhetes na compra de 10
ingressos). Nota: Bilhetes à venda apenas no TAGV

Companhia Nacional de Bailado
“La Valse” Projecção da curta-metragem
João Botelho, realização
Paulo Ribeiro, coreografia
Maurice Ravel, música (versão da Orchestre
du Théâtre des Champs-Élysées sob a direcção
do Maestro Pedro de Freitas Branco – Paris,
1953)
Co-produção Ar de Filmes / CNB
Com os bailarinos da Companhia Nacional
de Bailado

“A Sagração da Primavera” Bailado
Olga Roriz, direcção/coreografia
Igor Stravinsky, música
Pedro Santiago Cal , cenografia
Olga Roriz e Pedro Santiago Cal, figurinos
Clemente Cuba, desenho de luz
O programa “La Valse” / A Sagração da Primavera é a forma
da CNB celebrar o 1.º centenário da estreia da obra de Stravinsky. A curta-metragem “La Valse” complementa, pela diferença, um programa que não viveria apenas com “A Sagração
da Primavera”. Enquanto a obra coreografada por Olga Roriz
apela à redenção e à confiança no futuro, a composição musical de Ravel é uma metáfora à decadência após a Primeira
Guerra Mundial que João Botelho e Paulo Ribeiro transpõem
para a actualidade, fiéis à ideia do compositor que denominara de poema coreográfico esta sua criação.
© Ricardo Brito

“O Tamanho Relativo das Coisas no Universo
e o Efeito de Acrescentar Mais um Zero”

Powers of Ten dos Eames da relação de escalas no
universo e subentende escala e natureza

Rodrigo Oliveira
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17 de Julho, 4ª-feira, 11h00

Serviço Educativo

17 de Julho, 4ª-feira, 20h30

Ciclo da Gastronomia

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: € 1

Quinta das Lágrimas
Lotação Limitada — Preço: € 50

“O Jardineiro do Sol” teatro para a infância

“3 Chefs, 3 Amigos Cozinham na Natureza”

Um estranho personagem solar visita os Jardins da Quinta
das Lágrimas. É um Jardineiro do Sol e foi enviado para ver
como está o Jardim do Sol, isto é, o planeta Terra.

Albano Lourenço, Joachim Koerper e
José Cordeiro

Pela Camaleão
Nota: Repete no dia 23

17 de Julho, 4ª-feira, 18h00

Ciclo das Artes Plásticas
Edifício Chiado. Visita comentada*
Exposição patente até 14 de Setembro
3a-feira a 6a-feira: 10h—18h; sábado: 10h–13h e 14h–18h

“As Pontes de Coimbra que se Afogaram no Rio”
* Visita comentada pelo Professor Doutor Jorge Alarcão
à exposição organizada pelo Museu Municipal de Coimbra

17 de Julho, 4ª-feira, 21h00

Ciclo do Cinema
Conservatório de Música de Coimbra
Preço: € 1

“Dersu Uzala” (“A Águia das Estepes”, 1975)
António Mega Ferreira comissário
Akira Kurosawa, realização
O filme de Kurosawa responde a uma encomenda do governo soviético, que pretendia ver contada a história do capitão
Vladimir Arseniev, chefe de uma missão de levantamento topográfico do exército russo, e do caçador siberiano Dersu Uzala, que o salva e com o qual o oficial soviético desenvolve uma
profunda amizade. No confronto entre duas formas de viver, a
urbana e a natural, está a mensagem do filme, que documenta
a luta pela sobrevivência no meio de uma natureza exigente.
Mostrar que a exigência natural não é hostil ao homem, desde
que este a saiba interpretar e virar a seu favor, é a ideia de Kurosawa, que atinge aqui um dos cumes da sua inigualável arte.
Com Fila K Cineclube

A exposição “As Pontes de Coimbra que se Afogaram no Rio”
aborda as origens e particularidades construtivas das estruturas
que ligaram Santa Clara a Coimbra, e que foram condicionadas
e, até, condicionantes da evolução do rio Mondego. A partir de
um trabalho de pesquisa inédito, desenvolvido por Jorge de
Alarcão, e dos desenhos originais de José Luís Madeira, tentaremos esclarecer algumas questões relativas às várias pontes que
existiram em Coimbra desde (eventualmente) a época romana
até ao século XX. Tentamos compreender como estas estruturas
interferiram no envolvimento urbano e como ficaram registadas
em representações e marcaram a imagem e paisagem da cidade.
9
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18 de Julho, 5ª-feira, 16h00

Serviço Educativo
Casa da Escrita; Duração: 3 horas com intervalo
Número máximo de participantes: 20
Preço: € 15; € 10 ( Estudantes)
Inscrições: casadaescrita@cm-coimbra.pt

“Paisagens da Escrita”

Oficinas de escrita: sim ou não?
Workshop com Mário Cláudio
Mário Cláudio (pseudónimo de Rui Manuel Pinto Barbot Costa) nasceu no Porto, em 6 de Novembro de 1941. Nesta cidade
efetuou estudos secundários. Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, veio a diplomar-se mais tarde com o
Curso de Bibliotecário-Arquivista, da Faculdade de Letras da
mesma Universidade. Como bolseiro do Instituto Nacional de
Investigação Científica, frequentou a Universidade de Londres
(University College), onde se pós-graduou como Master of Arts
in Library and Information Studies. É professor do ensino superior. Foi condecorado com a Ordem de Santiago de Espada
(2001) e recebeu a comenda de Chevalier des Arts et des Lettres,
atribuída pelo Ministério da Cultura de França (2006). Recebeu
vários Prémios, entre eles o Prémio Pessoa, em 2004.
É autor de inúmeros artigos publicados na imprensa nacional
e estrangeira, e tem proferido palestras e conferências sobre
temas literários ou conotados com a literatura. As suas obras
estão traduzidas em inglês, castelhano, francês, italiano, alemão, húngaro, checo e croata.

18 de Julho, 5ª-feira, 18h30

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Preço: € 10

“Os Sinos da Macieira”
Orquestra Clássica do Centro
David Wyn Lloyd, maestro

Ana Barros, soprano
Margarida Reis, meio-soprano
Mário João Alves, tenor
Pedro Telles, barítono
Coro de Câmara de São João da Madeira
Ópera em estreia para orquestra, soprano, meio-soprano,
tenor, barítono e coro.
MARINA PIKOUL e NATALIA PIKOUL, música e libreto

Baseada em contos tradicionais, a ópera conta a história de
uma princesa mimada e de um príncipe que lhe faz a corte
e que se vê numa situação complexa. O Espírito da Natureza alerta-os para a necessidade de preservar as florestas, a
água e os animais.
Apoio das Águas de Coimbra
Marina e Natalia Pikoul são irmãs. Naturais de Moscovo, estudaram piano e composição no Conservatório Nacional Superior Tchaikovsky em Moscovo e no Conservatório Nacional
Superior de Música de Paris. Radicadas em Portugal há vários
anos, trabalham regulamente em parceria e a ópera “Os sinos
da Macieira” é o seu mais recente projecto.
Ana Barros, soprano, é licenciada pela ESMAE. Docente na
Academia de Música de Vilar de Paraíso e na Academia de Música de Espinho, está actualmente a gravar com o guitarrista
Augusto Pacheco as obras para canto e guitarra do compositor
Fernando Lopes-Graça. Tem ainda um projecto com a pianista
Christina Margotto em torno de “Canções de Amor em Português/Brasileiro”.
Margarida Reis, meio-soprano, cursou na ESMAE e dá aulas
no Conservatório de Música do Porto e na EMÓS. Para além
de participar em diversas óperas e obras corais sinfónicas,
Margarida Reis e o pianista Jaime Mota gravaram dois CD:
“Perspectiva da obra para canto e piano de compositores do
Porto do séc. XX” e “Um breve olhar musical sobre a poesia de
Florbela Espanca”.
Mário João Alves, tenor, licenciou-se na Fundação Conservatório Regional de Gaia (FCRG) com Fernanda Correia e prosseguiu os seus estudos em Turim e Génova. Estuda regularmente
repertório com João Paulo Santos. Para além de uma carreira
internacional como cantor de ópera, Mário Alves é também
autor de diversos livros tendo recebido, em 2010, os prémios
Matilde Rosa Araújo e o Prémio Bocage de Conto.
Pedro Telles, barítono, natural do Porto, iniciou o estudo do
canto com Fernanda Correia, em cuja classe terminou os estudos superiores em Canto Teatral, na Fundação Conservatório
Regional de Gaia. Apresenta-se regularmente em concerto e
frequenta o mestrado em Psicologia da Música na FCRG. É um
dos maestros do Coro de S.Tarcísio do Porto e docente no Instituto Piaget de Viseu e na Escola de Música de Costa Cabral.
O Coro de Câmara de São João da Madeira realizou mais de
uma centena de concertos em várias localidades do país e do
estrangeiro (Espanha, Brasil e República Checa). Apresentase sobretudo a capella, mas tem realizado também programas orquestrais em parceria com a Universidade Católica, a
ESMAE, o Orfeão Arouca e a Orquestra Clássica do Centro.
O coro aborda repertório que vai da polifonia portuguesa à
música do século XXI e é actualmente dirigido pela maestrina Joana Leite Castro.
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A Orquestra Clássica do Centro (OCC) foi formada em 2001,
contando hoje com 32 músicos. Em 2010 foi criado o Coro, com
60 elementos. Como associação, a OCC tem a responsabilidade
de gestão cultural do Pavilhão Centro de Portugal. Ao longo de
mais de dez anos a Orquestra tem procurado levar a música erudita a toda a Região Centro, desenvolvendo projectos educativos
e estimulando o gosto para ouvir e apreciar música erudita.
David Wyn Lloyd estudou no Royal College of Music de Londres e é doutorado pela Universidade de Sheffield, em Inglaterra. Violetista, foi membro da BBC Symphony Orchestra. Vive
em Portugal há vários anos e foi solista do naipe de violas da
Orquestra do Porto, iniciando depois uma actividade lectiva
em várias escolas profissionais, como a ARTAVE. Em 2008, estreou a peça “Elegía” de José Atalaya , com a Orquestra Raízes
Ibéricas. É docente na Universidade de Aveiro desde 1996 e
Director Artístico e Maestro Titular da Orquestra Clássica do
Centro desde Abril de 2012.

18 de Julho, 5ª feira, 21h30

Ciclo das Artes do Palco
Anfiteatro Colina de Camões
Preço: € 10; € 8 (estudantes, >65 e Amigos do Festival)

“Sermão de Santo António aos Peixes”
de Padre António Vieira

Que se há-de fazer a esta terra?
João Reis, leitura e direcção cénica
Marcelo Felix, vídeo

A pergunta que anuncia esta pequena nota introdutória não
é inocente. Hoje, agora mesmo, acabo de ver e ouvir um daqueles ditos pregadores europeus de responsabilidade ilimitada e que falando muito para além dos seus desígnios,
apelava aos peixes no sentido de uma devoção a novos valores económicos. Uso propositadamente a expressão “apelava
aos peixes”, fazendo uso do valor e da virtude que o padre
António Vieira lhes dava: os peixes ouvem e não falam. E os
homens falam muito e são incapazes de escutar. E os peixes
são os homens e os homens também ouvem e não falam. O
sermão de Santo António aos peixes do Padre António Vieira, para além de se constituir como um exercício de retórica
exemplar, faz uso da sua dimensão universal e profética ao
remeter para os novos pregadores europeus, quaisquer que
eles sejam, as duas perguntas que anunciam o futuro: o que
se há-de fazer a estes homens, que são o sal da terra? E o
que se há-de fazer a esta terra, se não se deixa salgar?
João Reis, actor desde 1989, trabalhou com
os encenadores ou em encenações de Ricardo Pais, Nuno Carinhas, João Lourenço, José
Wallenstein, Luís Miguel Cintra, Giorgio B.
Corsetti, Jorge Lavelli, Carlos Pimenta, Rui
Mendes, Miguel Guilherme, Marcos Barbosa, António Pires, José Neves, Carlos Avillez,
Duarte B. Ruas, Adriano Luz, Pedro Mexia,
Mário Feliciano e Michel Van der Aa. Encenou
excertos das “Três Cartas da Memória das Índias” de Al Berto no Teatro São João em 1999
e “Transacções” de David Williamson no Teatro Maria Matos em 2009.
Actor em concertos com a Orquestra Metropolitana de Lisboa e a Orquestra Sinfónica do Porto
com música de Luís Tinoco e a Remix Ensemble
na Casa da Música com Michel Van der Aa.
No cinema foi actor em filmes de João Canijo, Fernando Lopes, Rita Azevedo Gomes,
Ruy Guerra, Manoel de Oliveira, Vicente Alves do Ó, Luis Filipe Rocha, Edgar Pêra, Tiago
Guedes e Pedro Sena Nunes. Para televisão
fez inúmeras séries e novelas. Foi co-responsável pelo projecto “Os Sons, Menina!...”
teatros radiofónicos, como realizador e autor no âmbito de uma iniciativa do Teatro
Nacional São João.
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19 de Julho, 6ª-feira, 18h30

Serviço Educativo
Jardins da Quinta das Lágrimas
Lotação Limitada — Preço: € 15

“Sabores da Natureza”

Nos jardins de Pedro e Inês o Chef Albano Lourenço cozinha
sabores da natureza

Workshop de gastronomia com Albano Lourenço

Ana Maria Pinto, soprano, é natural do Porto.
Estudou canto com Palmira Troufa (Conservatório de Música do Porto), Rui Taveira (ESMAE)
e Robert Gambill e Dagmar Schellenberger
(Universität der Künste de Berlim). Foi bolseira da Fundação Walter-Kaminsky e da Fundação Calouste Gulbenkian, tendo colaborado
com os maestros Marc Tardue, Cesário Costa,
Ferreira Lobo, Pedro Neves, Fernando Eldoro,
Errico Fresis, Lutz Köhler, Lawrence Foster,
Joana Carneiro e Michel Corboz. Realizou
diversos recitais líricos em Portugal, Espanha
e Alemanha, com os pianistas Cristóvão Luiz,
David Santos e Ángel Gonsález. Com Nuno
Vieira de Almeida, gravou canções de Fernando Lopes-Graça e de Vianna da Motta.

19 de Julho, 6ª-feira, 21h00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Preço: € 15

“Sonho de Uma Noite de Verão”
Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves, maestro

Ana Maria Pinto, soprano
Carolina Figueiredo, contralto
Teresa Gafeira, narradora
Coro da Escola Superior de Música de Lisboa
IGOR STRAVINSKY (1882 – 1971)
“Pulcinella”, Suite de bailado
Pulcinella é uma figura da Commedia dell’arte italiana à volta
da qual foi criado um bailado. O empresário Diaghilev, dos
Ballets Russes, sugeriu a Stravinsky que se inspirasse na música do século XVIII. Assim surgiu a primeira obra neoclássica
do compositor russo, que encontrou na música de Pergolesi
(1710 – 1736) o mote para a composição desta obra.
FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY (1809 – 1847)
“Sonho de uma Noite de Verão”, Música de Cena
O jovem Mendelssohn era um apaixonado pela obra literária
de Shakespeare. No Verão de 1826 começou a idealizar o
“Sonho de Uma Noite de Verão”, que esboçou em apenas mês
e meio. A obra conheceu a sua forma final de música de cena
em 1843, não revelando qualquer ruptura estilística entre as
duas fases de composição. Os sopros tocam quatro acordes
mágicos que abrem as portas do feérico reino de Oberon, banhado pela lua. Várias personagens encantadas fazem parte
desta comédia de amor e de enganos que termina com um
final feliz. O texto da narração é uma adaptação para versão
de concerto da autoria do maestro Lawrence Foster.

Carolina Figueiredo, contralto, é membro
efectivo e solista do Coro Gulbenkian desde 1998. Estudou na Escola de Música do
Conservatório Nacional de Lisboa orientada
por Filomena Amaro e estuda regularmente
com Manuela de Sá. Colabora com diversos
agrupamentos tal como o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, Mediae Vox Ensemble,
Capella Patriarchal e o Grupo Vocal Olisipo,
com quem se apresentou em concerto em
Portugal e no estrangeiro. Em 2011 foi uma
das representantes da Fundação Calouste
Gulbenkian no 1.º Workshop para Jovens
Cantores, no âmbito da European Network of
Opera Academies, tendo interpretado Marthe,
em “Faust” de Gounod, acompanhada pela
Orquestra Gulbenkian.
Teresa Gafeira, actriz e encenadora, estreouse em 1972. Em 1993 recebeu o Prémio da
Crítica pela criação de “Dias Felizes” de Samuel Beckett. Protagonizou a peça “A Mãe”,
de Bertolt Brecht com encenação de Joaquim
Benite, recebendo elogiosas críticas: “Teresa
Gafeira é uma das mais impressionantes actrizes portuguesas.” (L’Humanité, França). Trabalhou com vários encenadores, mas tem sido
sobretudo dirigida por Joaquim Benite. Como
encenadora de espectáculos para a infância
dirigiu os elencos de inúmeras criações. Em
1994 foi distinguida pelo Município de Almada com a Medalha de Ouro de Mérito Cultural.
A Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) é herdeira do
mais antigo conservatório português, instituído em Lisboa em
1835 e anteriormente designado como Conservatório Nacional. Integrada no Instituto Politécnico de Lisboa em 1985, a
ESML tem incentivado os estudantes ao seu máximo desenvolvimento pessoal, artístico, científico, técnico e cultural nas
áreas das Artes e Indústrias Musicais. A ESML possui diversos
agrupamentos de Música de Câmara, Orquestras (Sinfónica, de
Sopros e de Jazz) e Coros de diferentes dimensões.
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19 de Julho, 6ª-feira, 22h30

Ciclo das Conferências
Quinta das Lágrimas

“Energia: Mitos e Realidades do Sector”
Orador: António Mexia, Presidente do Conselho de
Administração Executivo da EDP – Energias de Portugal

© Fundação Calouste Gulbenkian – Pedro Ferreira

A génese da Orquestra Gulbenkian remonta a 1962, quando
a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu criar um agrupamento orquestral permanente. Assim surgiu a Orquestra de
Câmara Gulbenkian, com apenas 12 elementos. Mais de 50
anos depois, a Orquestra Gulbenkian conta com cerca de
sessenta e seis instrumentistas, aos quais se podem juntar
outros elementos, o que lhe permite abordar um repertório
que se estende dos períodos Barroco e Clássico até à música
dos nossos dias. Nas sucessivas temporadas de Gulbenkian
Música, a Orquestra tem colaborado com alguns dos maiores nomes do mundo da música (maestros e solistas). Em
2013/2014 Paul MacCreesh sucede a Lawrence Foster no
cargo de Maestro Titular.

© João Vasco

António Mexia nasceu em 12 de Julho de 1957. Licenciado em
Economia pela Universidade de Genève (1980), onde foi Assistente do Departamento de Economia. Foi Professor no curso de
Pós-Graduação em Estudos Europeus na Universidade Católica, Regente na Universidade Nova e na Universidade Católica
onde ministrou entre 1982 e 1995. Foi Adjunto do Secretário
de Estado do Comércio Externo entre 1986 e 1988. Entre 1988
e 1990 foi Vice-Presidente do Conselho de Administração do
ICEP – Instituto do Comércio Externo. Entre 1990 e 1998 foi
Administrador do Banco Espírito Santo de Investimentos e, em
1998, foi nomeado Presidente do Conselho de Administração
da Gás de Portugal e da Transgás. Em 2000 integrou a Galp
Energia como Vice-Presidente do Conselho de Administração
e entre 2001 e 2004 assumiu funções de Presidente Executivo
da Galp Energia e Presidente dos Conselhos de Administração
da Petrogal, Gás de Portugal, Transgás e Transgás-Atlântico.
Em 2004 foi nomeado Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações do XVI Governo Constitucional. Foi ainda
Presidente da APE – Associação Portuguesa de Energia (19992002), membro da Comissão Trilateral (1992-1998), Vice-Presidente da AIP – Associação Industrial Portuguesa, Presidente
do Conselho Geral da Ambelis, bem como representante do
Governo Português junto da União Europeia no Grupo de trabalho para o desenvolvimento das redes transeuropeias. Em
2012 foi nomeado Administrador do Banco Comercial Português, tendo anteriormente integrado o Conselho Geral e de
Supervisão e o Conselho Superior deste Banco. Foi eleito em
30 de Março de 2006 para exercer funções como Presidente
do Conselho de Administração Executivo da EDP – Energias de
Portugal a partir de 30 de Junho de 2006, tendo sido reeleito
pela segunda vez em 20 de Fevereiro de 2012.

Pedro Neves é natural de Águeda. Estudou violoncelo e direcção de orquestra na Academia Nacional Superior de Orquestra
(ANSO) e Escola de Música Juan Pedro Carrero, em Barcelona,
como bolseiro da FCG. Estudou com os maestros Jean Marc
Burfin, Emílio Pomàrico, Alexander Polishcuk e Michael Zilm.
Dirigiu diversas orquestras nacionais, é fundador da camerata Alma Mater e é maestro titular da Orquestra Clássica
de Espinho e da Orquestra do Algarve. Dá aulas na ANSO e é
doutorando na Universidade de Évora, onde realiza uma investigação sobre as sinfonias de Joly Braga Santos. Pedro Neves
foi nomeado Maestro Convidado da Orquestra Gulbenkian na
temporada 2013/2014.
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20 de Julho, sábado, 11h00

Serviço Educativo
Museu da Ciência; Duração: 90 min
Inscrições: geral@museudaciencia.org
Contacto para preçário geral: 239 854 350

Mariana Keating, Tiago Cristóvão e João Valença são estudantes universitários com cerca de 21 anos de idade. Os três
estudam música na Escola Sítio de Sons, em Coimbra. Para
além das aulas de instrumento, frequentam o curso de Jazz
da instituição. Em conjunto com outros colegas, participaram
na 11.ª Edição da Festa de Jazz do São Luiz, em Lisboa. O trio
vai apresentar principalmente músicas da vertente Jazz, com
algumas passagens por outros estilos.

Ciência em Família
“Descobre a Natureza Animal”

Reúna a sua família, colegas e amigos, e descubra a
natureza animal!

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho de
água, é o cenário para juntarmos várias emoções: o jazz do
Trio de Mariana Keating, a vista de Coimbra e a degustação
de uma bebida.
Nota: Repete no dia 21

Na Natureza podemos observar uma grande diversidade de
animais. Os diferentes habitats onde podemos encontrá-los
e as diferentes formas como interagem uns com os outros
podem revelar-se muito interessantes! Neste dia propomoslhe que, em família, descubra animais (para além dos humanos!) que vivem em Portugal, incluindo alguns que estão
quase a desaparecer! Venha descobrir que animais são estes
e como poderemos ajudá-los.
Nota: Repete no dia 21

20 de Julho, sábado, 21h00

Ciclo da Música
Anfiteatro da Colina de Camões
Preço: € 15

“Os Pássaros”
Orquestra Metropolitana de Lisboa

20 de Julho, sábado, 18h00

Ciclo da Música
Barco “O Basófias” — Partida: Cais de Embarque (Parque Dr.
Manuel Braga); Duração do passeio: cerca de 1 hora.
Lotação limitada — Preço: € 10

“Mariana Keating Trio”
Mariana Keating, voz
Tiago Cristovão, guitarra
João Valença, contrabaixo

António Saiote, maestro

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
Sinfonia N.º 35 em Ré Maior, K.385, “Haffner”
Allegro con spirito
Andante
Minuetto - Trio
Finale: Presto
Sigmund Haffner e Wolfgang Amadeus Mozart eram amigos
de infância e nasceram no mesmo ano de 1756. Em 1782
Sigmund encomendou a Mozart uma obra para uma celebração da família Haffner. Mozart escreveu uma serenata e no
ano seguinte fez uma revisão à partitura, transformando-a
na célebre “Sinfonia Haffner”.

14

Catálogo 5FA v2.indd 14

04/07/13 04:07

OTTORINO RESPIGHI (1879 – 1936)
“Gli Uccelli” (Os pássaros)
Prelúdio
A pomba
A galinha
O rouxinol
O cuco
Ottorino Respighi foi um compositor e musicólogo italiano.
Apaixonado pela música renascentista e barroca, Respighi
escreveu cada um dos andamentos de “Os Pássaros” (1928)
a partir de obras musicais de Bernardo Pasquini, Jacques de
Gallot, Jean-Philippe Rameau e Jacob van Eyck.
JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)
Sinfonia N.º 83 em sol menor, “A Galinha”
Allegro spirituoso
Andante
Minuetto: Allegretto
Finale: Vivace
Foi provavelmente um jornalista francês que deu à Sinfonia
N.º 83 de Haydn o título de “A Galinha” aquando da sua estreia
na temporada de 1785/1786. Certo é que no 1.º andamento
o oboé e os violinos tocam um motivo que lembra o cacarejar! Trata-se de uma das Sinfonias de Paris do compositor
austríaco e tem como particularidade estar escrita em modo
menor e apresentar dois temas distintos no 1.º andamento.

António Saiote é um importante clarinetista, pedagogo e maestro português, com uma
carreira internacional. Em 1979 terminou o
curso do Conservatório Nacional com 20 valores. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian em Paris e Munique onde obteve o
Meisterdiplom com distinção. Estudou em Espanha com Artur Tamayo e em Inglaterra com
Georges Hurst. Dirigiu na Venezuela, Espanha,
Lituânia, Inglaterra e Alemanha. Docente na
ESMAE, é director artístico do Festival e Academia de Guimarães e frequenta um Master
of Philosophy em Direcção de Orquestra na
Universidade de Sheffield.

21 de Julho, sábado, 11h00

Serviço Educativo
Museu da Ciência; Duração: 90 min
Inscrições: geral@museudaciencia.org
Contacto para preçário geral: 239 854 350

Ciência em Família
“Descobre a Natureza Animal”
Repetição do evento de dia 20

21 de Julho, sábado, 18h00

Ciclo da Música
A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) celebrou em
2012 o seu 20.º aniversário. Os seus músicos asseguram uma
extensa actividade que compreende os repertórios barroco,
clássico e sinfónico. Esta versatilidade, que lhe permite abordar géneros tão diversos como a Música de Câmara, o Jazz, o
Fado, a Ópera ou a Música Contemporânea, tem contribuído
para a criação de novos públicos e consolidado o carácter inovador do projecto da Metropolitana. Além-fronteiras, a OML
apresentou-se em França, Bélgica, Itália, Áustria, Índia, Coreia
do Sul, China, Macau, Tailândia e Cabo-Verde. Ao longo destas
duas décadas de actividade, colaborou com maestros e solistas
de grande reputação nos planos nacional e internacional. Já
gravou onze CD para diferentes editoras.

Barco “O Basófias” — Partida: Cais de
Embarque (Parque Dr. Manuel Braga);
Duração do passeio: cerca de 1 hora.
Lotação limitada — Preço: € 10

“Mariana Keating Trio”
Repetição do evento de dia 20
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21 de Julho, domingo, 21h00

Ciclo da Música
Anfiteatro da Colina de Camões
Preço: € 15

“As Flores”
Orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro Carneiro, maestro

Andrew Swinnerton, oboé
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
Abertura da Ópera “Idomeneo”, K.366
Idomeneo é o nome do rei de Creta que, de regresso a casa
após uma batalha, se vê confrontado com uma furiosa tempestade. Faz então uma promessa a Neptuno, jurando sacrificar a
primeira pessoa que encontrar em terra firme. Essa pessoa é
o seu filho Idamante… Estreada em 1781, a ópera está carregada de dramatismo e a sua abertura revela toda a riqueza
orquestral que o compositor utilizou na sua composição.
JEAN FRANÇAIX (1912 – 1997)
“L’Horloge de Flore”, para oboé solo e orquestra
3h Galant-de-Jour (Dama-do-dia ou Jasmim-do-dia)
5h Cupidone bleue (Seta de Cupido)
10h Cierge à grandes fleurs (Rainha-da-noite)
12h Nyctanthe du Malabar (Jasmim-da-noite)
17h Belle-de-Nuit (Dama-da-noite ou Boa-noite)
19h Géranium triste (Pelargónia-da-noite perfumada)
21h Silène noctiflore (Silene de floração nocturna)
“O Relógio das Flores” (1959) vai buscar o seu título a uma
ideia do botanista sueco Carl von Linné (1707-78) que associava a altura do dia em que as flores desabrochavam às
horas do relógio. Dedicada ao oboísta John de Lancie da
Orquestra de Filadélfia, a obra composta por Jean Françaix
evoca 7 flores e períodos do dia diferentes.
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Sinfonia N.º 7 em Lá Maior, Op. 92
Poco sostenuto – Vivace
Allegretto
Presto
Allegro con brio

Andrew Swinnerton, destacado oboísta radicado em Portugal, celebra este ano 40 anos
de carreira. Estudou no Royal College of Music
de Londres e ganhou o prémio para o melhor
oboísta no ano da sua formatura em 1973.
Estudou igualmente com Heinz Holliger e
Maurice Bourgue. Em 1977 ganhou uma Medalha de Prata no Concurso Internacional de
Genebra. Colaborou com as mais prestigiadas
orquestras Inglesas, entre as quais a London
Philharmonic Orchestra e a BBC Symphony Orchestra. Foi primeiro oboé solista da Orchestre
du Théâtre Royal de la Monnaie, em Bruxelas, e
na Orquestra do Royal Ballet de Londres. Já em
Lisboa, ocupou a mesma posição na Orquestra Gulbenkian durante 30 anos. Para além da
sua carreira como instrumentista, nomeadamente de música de câmara, é professor há
mais de 20 anos na Escola Superior de Música
de Lisboa e foi docente na Universidade de
Évora. Dirigiu o Coro e Ensemble Bach de Lisboa entre 1984 e 2007.
A Orquestra de Câmara Portuguesa surgiu em 2007 com o
objectivo de criar um ensemble de excelência que funcione
como plataforma de lançamento de novos intérpretes e promova a sua integração no mercado de trabalho internacional
da música. Liderada por Pedro Carneiro, tem como parceiros
o Centro Cultural de Belém e outras instituições, abarcando
ainda projectos como OCPsolidária e a OCPzero. A orquestra
pretende servir de embaixadora da excelência e identidade
nacionais e inspirar o público através da integridade e autenticidade das suas actuações.
Pedro Carneiro é um dos mais prestigiados músicos portugueses. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian na Guildhall
School de Londres, concluiu as licenciaturas em percussão e
direcção de orquestra com distinção e seguiu os cursos de direcção de Emilio Pomàrico em Milão. Aclamado percussionista
de carreira internacional, apresenta-se com frequência como
solista convidado de algumas das mais prestigiadas orquestras
internacionais. É co-fundador, director artístico e maestro titular da Orquestra de Câmara Portuguesa. Recebeu a Medalha de
Honra da Cidade de Setúbal e o Prémio Gulbenkian Arte 2011.
Pedro Carneiro foi o maestro do primeiro concerto do Festival
das Artes em 2009, ano da sua criação.

“(...) uma leitura formidável destas obras superiores (...)
extremamente preciosa pela qualidade da sua interpretação”.
(Le Monde, França)

A 7.ª Sinfonia de Beethoven foi terminada no ano de 1812.
Considerada por Wagner como a “apoteose da dança”, a Sinfonia tem um sentido rítmico muito preciso e um jogo de
harmonias arrojado. A estreia ocorreu no final de 1813,
num concerto de apoio às tropas que lutavam contra Napoleão e o carismático 2.º andamento teve de ser imediatamente repetido.
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21 de Julho, domingo, 22h30

Ciclo das Conferências
Quinta das Lágrimas

“Ecologia, Natureza e Estética”
Oradoras: Professoras Helena Freitas, Teresa Andresen e
Cristina Castel-Branco, responsáveis pelo Doutoramento em
Arquitectura Paisagista e Ecologia Urbana das Universidades
de Coimbra, Porto e Lisboa e directoras do Programa Link.

22 de Julho, 2ª-feira, 18h30

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Concerto para a Juventude – Entrada livre

“Concerto da Juventude”
Orquestra de Sopros do Conservatório de Música de Coimbra
José Pedro Figueiredo, maestro
PERCY GRAINGER (1882 – 1961)
“Children`s March”
MAURICE RAVEL (1875 – 1937) (arr. Henk van Lijnschooten)
“Bolero”
BERT APPERMONT (1973)
“Saga Candida”
ALFRED REED (1921 – 2005)
“Armenian Dances”

Helena de Freitas, Teresa Andersen e Cristina Castel-Branco,
professoras universitárias, são as três coordenadoras do Programa Doutoral Link em Arquitectura Paisagista e Ecologia
Urbana, que associa as Universidades de Coimbra, Porto e
Lisboa. Estas áreas abordam tanto os processos como a estética da natureza.

KEES VLAK (1938)
“Antilliaanse Suite”
“Aruba”
“Bonaire”
“Curaçao”
Este animado concerto contará com música eclética e que
nos leva a uma viagem pelo mundo! Da Austrália de Percy
Grainger até à Espanha evocada pelo francês Maurice Ravel,
passando por uma obra do belga Bert Appermond e danças
arménias da autoria do norte-americano Alfred Reed. O concerto termina com três ilhas do mar das Caraíbas transformadas em música pelo holandês Kees Vlak.
A Orquestra de Sopros do Conservatório de Música de Coimbra
é constituída por alunos das classes avançadas de madeiras,
metais e percussão. Dirigidos por José Pedro Figueiredo, os
cerca de 100 jovens instrumentistas desenvolvem competências de execução em contexto de orquestra, fundindo o timbre
do seu instrumento numa cor orquestral global ou revelando
a sua individualidade num tecido sonoro que tanto pode ser
poderoso como delicado.
José Pedro Figueiredo é natural de Oliveira de Azeméis. Estudou na Banda de Música de Loureiro, na Academia de Música de Oliveira de Azeméis, na ARTAVE e na ESMAE do Porto.
Frequentou diversas masterclasses de fagote e colaborou com
várias orquestras, tendo sido 1.º fagote na Orquestra Clássica
do Centro. Lecciona na Academia de Música de Vilar do Paraíso e no Conservatório de Música de Coimbra, onde é também
maestro da Orquestra de Sopros.
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22 de Julho, 2ª-feira, 21h00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Preço: € 10

e o 2.º foi composto entre 1910 e 1913. O
compositor preferiu escrever o título no final
da partitura, evitando condicionar a capacidade imaginativa do ouvinte. Este caderno
evoca ambientes contrastantes, que nos
levam até Espanha, Índia, Inglaterra, Egipto,
Alemanha e, claro, França.

“Pastoral” Recital de piano
António Rosado, piano
LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Sonata para piano N.º 15 em Ré Maior Op. 28, “Pastoral”
Allegro
Andante
Scherzo: Allegro vivace
Rondo: Allegro ma non troppo
Composta num período em que as encomendas se sucediam
e Beethoven não tinha mãos a medir, a sonata N.º 15 foi apelidada de “Pastoral” pelo seu editor. O musicólogo Donald
Tovey (1875 – 1940) afirmou que o carácter pastoral é comparável ao de um romance de Jane Austen. A clareza, calma
e simplicidade transparecem nesta obra editada em 1802.
FRANZ LISZT (1811 – 1886)
“Anos de Peregrinação, Suiça”
Vallée d’Obermann
Au bord d’une source
Franz Lizst compôs três ciclos que formam os Anos de Peregrinação. A Suiça corresponde ao primeiro ano e integra nove
peças. Se “Au bord d’une source” evoca a água a jorrar de uma
fonte, numa escrita musical que antecede o chamado impressionismo francês,“Vallée d’Obermann” foi inspirado numa
cena do livro Obermann, de Etienne Senancour, na qual o herói, um jovem desassossegado, atravessa incansavelmente
as florestas suiças. É a mais extensa peça do ciclo e pretende
ilustrar a experiência transcendental que o herói vive.
CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
2.º caderno de Prelúdios
Brouillards
Feuilles mortes
La puerta del Vino
“Les fées sont d’exquises danseuses”
Bruyères
Général Lavine - eccentric
La terrasse des audiences du clair de lune
Ondine
Hommage à S.Pickwick Esq. P.P.M.P.C.
Canope
Les tierces alternées
Feux d’artifice
Vários foram os compositores anteriores a Debussy que escreveram prelúdios para teclado ou piano – Bach, Chopin, Scriabin. Claude Debussy escreveu dois ciclos de 12 prelúdios cada

© Augusto Cabrita Filho

António Rosado começou a estudar música com o pai e aos
quatro anos de idade actuou pela primeira vez em palco. Terminou com 20 valores o Curso Superior de Piano do Conservatório Nacional de Música de Lisboa, prosseguindo os estudos com Aldo Ciccolini em França, no Conservatório Nacional
Superior de Música de Paris, e em Itália. Pianista versátil, foi
o primeiro português a realizar as integrais dos Prelúdios e
também dos Estudos de Claude Debussy. Tocou igualmente a
integral das sonatas de Mozart e de Beethoven. Apresenta-se
regularmente a solo, em música de câmara e com orquestra.
Possui várias gravações, entre as quais se incluem obras de
compositores portugueses como Fernando Lopes-Graça, Armando José Fernandes e Luís de Freitas Branco. Laureado pela
Academia Internacional Maurice Ravel e pela Academia Internacional Perosi, António Rosado foi distinguido pelo Concurso
Internacional Vianna da Motta e pelo Concurso Internacional
Alfredo Casella de Nápoles. Em 2007 foi nomeado Chevalier
des Arts et des Lettres pela França.

“Uma sonoridade envolvente... que marca
com grandiosidade o poder da expressão
lisztiana.”
(Expresso)
“Os prelúdios de Debussy foram anéis nos
dedos de António Rosado.”
(Diário de Notícias)
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23 de Julho, 3ª-feira, 11h00

23 de Julho, 3ª-feira, 21h30

Serviço Educativo

Ciclo da Música

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: € 1

“O Jardineiro do Sol” teatro para a infância
Repetição do evento de dia 17

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: € 15

“Cordis & Cuca Roseta”
Cordis: Paulo Figueiredo, piano e Bruno Costa, guitarra portuguesa
Cuca Roseta, voz
Opus Quatro, quarteto de cordas

23 de Julho, 3ª-feira, 18h30

Ciclo do Cinema
Conservatório de Música de Coimbra
Preço: € 1

“L’ours” (“O Urso”, 1988)
António Mega Ferreira comissário
Jean-Jacques Annaud, realização
© Pedro Medeiros

Concebido como a narrativa de uma caçada ao urso vista “do
ponto de vista dos animais”, como foi a intenção do realizador Jean-Jacques Annaud, o filme demorou sete anos a ser
preparado, incluindo a domesticação e treino de um animal
adulto. Conta, sem palavras, a história de dois ursos perseguidos por caçadores e a forma como a caçada tem um final
imprevisto. Um verdadeiro tour de force cinematográfico, que
não exclui a cedência a alguns efeitos antropomórficos.

O projecto Cordis surgiu em Coimbra no ano de 2008. Reunindo a guitarra portuguesa e o piano, Bruno Costa e Paulo
Figueiredo procuraram criar novas sonoridades, explorando a
riqueza harmónica e rítmica de peças de reconhecidos compositores. À dupla coimbrã juntam-se ainda dois violinos, uma
viola e um violoncelo, ampliando o efeito de diálogo entre
cordas. É neste contexto vibrante que surge a voz da cantora
Cuca Roseta, rumo a uma paisagem desconhecida, cuja riqueza
e diversidade conheceremos juntos, músicos e público, apenas
no final da viagem.

“A força quase mística que se desprende de
Cuca Roseta, a sua fé, a sua comunhão com
o que sente e com a natureza que a rodeia
pode oferecer esperança de redenção de tudo
pela beleza.”
(cucaroseta.com)

Com Fila K Cineclube
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Centro de Artes Visuais (CAV)

Edifício Chiado

Inaugurado em inícios de 2003, representa a nova vocação dos
Encontros de Fotografia, festival que se afirmou como o principal divulgador da fotografia em Portugal ao longo das décadas de oitenta e noventa do século XX. O CAV é uma estrutura
de produção de exposições e outros projectos no campo da
fotografia e da imagem em movimento, como o filme e o vídeo.
Consciente do diálogo existente entre todas as actuais disciplinas artísticas, o CAV não se escusa a apresentar, igualmente,
outros meios de expressão da arte contemporânea, como a
pintura, a escultura ou o desenho, bem como outros domínios
da criação actual, como o cinema, a música ou o design.

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 lisboetas, acolhe, actualmente,
a Colecção Telo de Morais, valioso acervo artístico doado ao
Município, integrando ainda uma galeria de exposições temporárias, uma biblioteca de arte e um amplo espaço destinado
a actividades do serviço educativo do Museu.
Conservatório de Música de Coimbra

Círculo das 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 alargado dos
panoramas artísticos contemporâneos, fomentando o gosto pela
fruição artística. O CAPC é nos dias de hoje um destacado produtor de uma nova geração de artistas cujas acções constituem
referências incontornáveis na arte contemporânea portuguesa.
Cais do Parque Dr. Manuel Braga e barco “O Basófias”
Descobrir os encantos de Coimbra num percurso ao longo do
rio, a bordo do barco “O Basófias”, embarcação vinda de França
e especialmente construída para a navegação no rio Mondego,
a operar desde 1993.
Teatro Académico Gil Vicente

© Ricardo Brito

Sedeado em Coimbra, mas exercendo a sua acção sobre toda
a Região Centro – directamente, ou através das Escolas de
Música na sua dependência pedagógica – o Conservatório de
Música de Coimbra norteia a sua actividade pelos seguintes
princípios: Promover a aprendizagem, prática e fruição da Música na cidade de Coimbra e na Região Centro. Contribuir para
a formação integral dos seus alunos, como cidadãos e como
músicos. Promover a dignificação profissional e formação do
seu pessoal docente e não docente.
Casa da Escrita

Pólo de conhecimento e formação artística, o TAGV, estrutura
cultural da Universidade de Coimbra, oferece uma programação regular e diversificada, integrando Coimbra nas redes nacionais e internacionais, nos domínios do teatro, da dança, da
música e do cinema, oferecendo ao público o acesso regular às
artes do espetáculo e no apoio à criação e promoção artística
e cultural nacional e internacional. Espaço de ressonância dos
criadores e das companhias nacionais e internacionais; local
privilegiado de formação técnica e artística, para a apresentação de jovens artistas, e como área de confluência da Academia e das estruturas culturais regionais e nacionais.

A Casa da Escrita tem por horizonte a experiência da beleza
da “escrita criativa” e da dignidade da “escrita funcional”, assumindo a dupla vocação de criatividade cultural e de serviço à
comunidade nas realizações que todas as semanas promove
ou acolhe. Se os seus belos espaços de interior e de jardim,
regularmente franqueados a visitas guiadas de grupos e escolas, vivem como livres domínios de leitura e escrita sempre
frequentados por público juvenil, a Casa da Escrita oferece
também a rara valência de residência artística, por onde passam periodicamente escritores de todos os continentes.
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 conhecer 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 actividades que envolvem o visitante. Obteve o Prémio para
melhor museu europeu de ciência, técnica e indústria em 2008.
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Anfiteatro Colina de Camões, Quinta das Lágrimas
No seguimento de sete séculos de jardins na Quinta das
Lágrimas, o Anfiteatro Colina de Camões, da autoria de
Cristina Castel-Branco, é centrado num lago, tem por cenário a colecção de árvores exóticas e ao longe Coimbra
iluminada. O ritmo contrastado do branco das bancadas
com a relva joga com a sombra e a luz do sol.

Sala Aqua do Edifício Os 4 Elementos, Quinta das Lágrimas

Assinado pela arquitecta Cristina Castel-Branco e distinguido em 2008 com o Prémio Nacional de Arquitectura
Paisagista, o anfiteatro da Colina de Camões medeia a traça contemporânea do edifício “Os Quatro Elementos”, de
Gonçalo Byrne, e a mata centenária da Quinta das Lágrimas, entretecendo um diálogo entre a quinhentista Fonte
das Lágrimas, a Fonte dos Amores (século XIV), o Jardim
Romântico de oitocentos e o Jardim Medieval.
Rematando um ciclo de sete séculos de jardins e coroando
um lago de 18 metros de diâmetro, o anfiteatro estrutura-se
no contraste entre a pedra branca e a sombra que faz sobre
a relva, fazendo 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 bancadas,
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 personagem
à procura do autor.

Desenhado por um dos mais conceituados arquitectos 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 harmonização entre a obra de arquitectura e os elementos da Natureza, tecendo-se de materiais
nobres e orgânicos como a madeira, a pedra e o vidro, numa
perfeita sintonia com o jardim exterior e o elemento água,
conceito central da Quinta das Lágrimas. A galeria que liga Os
Quatro Elementos ao palácio do século XVIII é um corredor de
contentores revestidos a cobre, num percurso temporal que
se faz junto a uma vasta colecção de obras de arte sobre os
amores de Pedro e Inês de Castro.
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Contactos, Informações, Reservas e Inscrições
Fundação Inês de Castro
festivaldasartes2013@gmail.com
telef. 91 810 82 32 / 91 306 05 16
Preçário
“La Valse” / “A Sagração da Primavera”, pela Companhia Nacional de Bailado (CNB)
€ 12; € 10 (<25, Estudante, >65, Grupo +10, Rede UC, Desempregado); € 9 (Assinatura para as Artes e Amigos do Festival);
Grupos +10 (Oferta de 2 bilhetes na compra de 10 ingressos); Nota: Bilhetes à venda apenas no Teatro Académico Gil Vicente

Jantar Gastronómico na Quinta das Lágrimas – 50€
Sessões de Cinema no Auditório do Conservatório de Música de Coimbra (CMC) – € 1
Concertos no Anfiteatro Colina de Camões (ACC)
Dias 19, 20, 21 e 23 – € 15
Dias 18 e 22 (“Pastoral”, de António Rosado) – € 10
Dia 22 (“Concerto da Juventude”) – Entrada livre
“Sermão de Santo António aos Peixes” – € 10; € 8 (Estudantes, >65 anos e Amigos do Festival)
Concertos de Jazz a bordo do “Basófias” – € 10
Serviço Educativo
Teatro para a infância nos Jardins da Quinta das Lágrimas – € 1

Workshop de Escrita – € 15; € 10 ( Estudantes)
Workshop de Cozinha – Lotação Limitada – € 15
Condições Especiais
Concertos no Anfiteatro Colina de Camões (ACC)
Descontos de 30% nos bilhetes individuais para Estudantes e >65 anos e Desempregados
Grátis para <15 anos inclusive
Exclusivo para Amigos do Festival das Artes (amigosfartes@gmail.com)
Passe para 4 Concertos (Orquestra Gulbenkian, Orquestra Metropolitana de Lisboa, Orquestra de Câmara Portuguesa e António Rosado)
€ 30
Passe para 5 Espectáculos (idem, “Sermão de Santo António aos Peixes”)
€ 35
Descontos de 35% nos bilhetes individuais para Espectáculos no Anfiteatro Colina de Camões
Desconto de 10% no Jantar Gastronómico na Quinta das Lágrimas
Bilhetes à venda
Bilheteira do Festival das Artes, na Quinta das Lágrimas, de 3.ª-feira a domingo a partir de 1 de Julho e todos os dias durante
o Festival, das 15h00 às 20h00
FNAC (Coimbra) e Livraria Almedina (Coimbra)
Site www.festivaldasartes.com
Facebook facebook.com/festivaldasartes
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Presidente
José Miguel Júdice
Direcção
Andrew Swinnerton
Cristina Castel-Branco
Luísa Braz de Oliveira
Pierre Lavoix
Teresa Costa Neves
Consultora de Direcção
Margarida Mendes Silva
Produção Executiva
Teresa Costa Neves
Andrea Lupi
Cláudia do Vale
Apoio à Direcção
Conceição Sousa Botelho
Margarida Paes
Recepção e Frente de Casa
Ana Oliveira
Bruno Mateus
Cláudia do Vale
Cláudia Pinto
Elisabete Cardoso
Gonçalo Baptista
Manuela Rocha
Nuno Pinheiro
Sara Teixeira Pinto
e todos os colaboradores do Hotel Quinta das Lágrimas
Direcção da Liga dos Amigos do Festival das Artes
João Serpa Oliva
Fernanda Mota Pinto
Isabel Costa Santos
Fotografia da Capa
António Sacchetti
Design Gráfico
João Gomes
Impressão
Orgal Impressores
Agência de Comunicação
Wake Up!

23

Catálogo 5FA v2.indd 23

04/07/13 04:07

Co-produtor

Mecenas das Artes
GOVERNO DE

PORTUGAL

SECRETÁRIO DE ESTADO
DA CULTURA

DIREÇÃO REGIONAL DE CULTURA DO CENTRO

Mecenas do Festival

Patrocinadores

Apoios

Parceiros Média
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