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A UNIVERSIDADE IMORTAL, UM PATRIMÓNIO PARA O FUTURO

Não tem sido fácil organizar já há seis anos o Festival das Artes, uma iniciativa feita 
fora de Lisboa ou Porto, com limitados recursos e num período de crise em Portugal. 
Mas são essas dificuldades que nos estimulam quando acompanhadas do apoio dos 
mecenas e do público, que tanto agradecemos. 

Este ano estamos a homenagear a Universidade de Coimbra, a que gostamos de 
chamar a nossa Alma Mater. Uma das mais antigas universidades do Mundo, 
cheia de vontade de se continuar a renovar neste Século XXI, tão repleto de riscos, 
dificuldades e desafios. 

O Património só resiste ao longo dos tempos se tiver uma função, se for capaz de 
evoluir na fidelidade às raízes, se usar o passado para se projectar no futuro. 

A Fundação Inês de Castro sabe bem que assim é, e por isso realça o mito histórico 
e não a história do mito. 

A Unesco não imortalizou a Universidade de Coimbra. Registou a sua imortalidade. 
Ela já era Património da Humanidade, Mãe da Língua Portuguesa, orgulho de povos 
espalhados por continentes, hoje independentes, sabendo que ontem em Coimbra 
estudaram ou foram professores muitos dos Pais das suas Pátrias. 

Por isso estamos gratos à Universidade que nos autorizou a prestar-lhe a homenagem 
que nos orgulha. E pela colaboração que dela recebemos para o Festival das Artes 
2014, a que chamámos “Património”, que tem o seu momento cimeiro na abertura com 
um concerto da Sala dos Capelos, verdadeiro Sacrário da Sabedoria.

Com esta inspiração sublime da nossa História e Cultura, o Festival das Artes 
mantém uma programação que realça também outros Patrimónios e, sem descurar 
a qualidade, aposta mais uma vez numa diversidade cultural que possa vir a seduzir 
todos os públicos. 

José Miguel Júdice

Presidente da Direcção do Festival das Artes  
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18 DE JULHO, 6ª FEIRA 19 DE JULHO, SÁBADO 20 DE JULHO, DOMINGO 21 DE JULHO, 2ª FEIRA 22 DE JULHO, 3ª FEIRA 23 DE JULHO, 4ª FEIRA 24 DE JULHO, 5ª FEIRA 25 DE JULHO, 6ª FEIRA
10H00

PERCURSOS PEDONAIS
Escadaria de entrada do

Hotel Quinta das Lágrimas
diáriamente, de 18 a 29 de Julho

18H00 - INAUGURAÇÃO
UNIVERSIDADE, ALTA E SOFIA
DE COIMBRA PARA O MUNDO

Museu Municipal de Coimbra
de 18 de Julho a 31 de Agosto

18H00 - INAUG.
A VANGUARDA

ESTÁ EM TI
Círculo de

Artes Plásticas
de Coimbra

Jardim da Sereia
de 19 de Julho
a 31 de Julho

20H30
SABORES DO DOURO

Hotel Quinta das Lágrimas
Jantar gastronómico com

prova de vinhos

21H30
“A FONTE DOS AMORES”

Mosteiro de Sta. Clara-A-Velha
Cinema

21H30
“ACTO DA PRIMAVERA”

e
“AS PEDRAS E O TEMPO”

Mosteiro de Sta. Clara-A-Velha
Cinema

21H30
“CENTRO

HISTÓRICO”
e

“PAINÉIS DE
S. VICENTE DE

FORA,
VISÃO POÉTICA”

Mosteiro de
Sta. Clara-A-Velha

Cinema

21H30
PATRIMÓNIO

MUSICAL
DE COIMBRA

Sala dos Capelos
Univ. de Coimbra

Concerto

21H00
PATRIMÓNIO SINFÓNICO

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto

21H00
PATRIMÓNIO MUNDIAL

DE MACAU
Anfiteatro Colina de Camões

Concerto

21H00
COIMBRA E O MUNDO

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto

21H00
LEGADO ROMÂNTICO

Anfiteatro Colina de Camões
Recital de Piano

18H30
CONCERTO DA JUVENTUDE
Anfiteatro Colina de Camões

Jazz

21H30
A FLOR DO LÁCIO

Anfiteatro Colina de Camões
Artes de Palco

22H30
UNIVERSIDADES

PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
Hotel Quinta das Lágrimas

Sala Aqua
Conferência

18H00
COIMBRA AO
LUAR - BEIRA
RIO & LENDAS

DE AMOR
Hotel Qta. das

Lágrimas - Edi�cio
Quatro Elementos

Workshop
Fotografia

10H30
COIMBRA MONUMENTAL &

VIVÊNCIA ESTUDANTIL
Hotel Quinta das Lágrimas
Edi�cio Quatro Elementos
Workshop de Fotografia

10H30
O EXOTISMO DA MÚSICA

DE MACAU
Hotel Quinta das Lágrimas
Edi�cio Quatro Elementos

Masterclass

11H00
QUAL É A COR

DO TEU SORRISO?
Jardins da Quinta das Lágrimas

Teatro para a Infância

11H00
QUAL É A COR

DO TEU SORRISO?
Jardins da Quinta das Lágrimas

Teatro para a Infância

16H30
AS CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Hotel Quinta das Lágrimas
Sala Aqua

Prevenção Rodoviária

11H00
ATELIER DE PINTURA

DE AZULEJO GEOMÉTRICO
Museu da Ciência

16H00
HISTÓRIA E MITO

Casa da Escrita
Workshop

18H00
ENCONTRO À SOMBRA

Jardins da Quinta das Lágrimas
Conversa - Tertúlia

20H30
TRÊS CHEFES COZINHAM
DIETA MEDITERRÂNICA
Hotel Quinta das Lágrimas

Jantar 

› Ciclo da Gastronomia › Ciclo da Música › Ciclo das Artes Plásticas › Ciclo das Artes do Palco › Ciclo das Conferências › Ciclo do Cinema › Serviço EducativoLegenda:

programa_a5.indd   4-5 11/07/14   11:29



4 5

18 DE JULHO, 6ª FEIRA 19 DE JULHO, SÁBADO 20 DE JULHO, DOMINGO 21 DE JULHO, 2ª FEIRA 22 DE JULHO, 3ª FEIRA 23 DE JULHO, 4ª FEIRA 24 DE JULHO, 5ª FEIRA 25 DE JULHO, 6ª FEIRA
10H00

PERCURSOS PEDONAIS
Escadaria de entrada do

Hotel Quinta das Lágrimas
diáriamente, de 18 a 29 de Julho

18H00 - INAUGURAÇÃO
UNIVERSIDADE, ALTA E SOFIA
DE COIMBRA PARA O MUNDO

Museu Municipal de Coimbra
de 18 de Julho a 31 de Agosto

18H00 - INAUG.
A VANGUARDA

ESTÁ EM TI
Círculo de

Artes Plásticas
de Coimbra

Jardim da Sereia
de 19 de Julho
a 31 de Julho

20H30
SABORES DO DOURO

Hotel Quinta das Lágrimas
Jantar gastronómico com

prova de vinhos

21H30
“A FONTE DOS AMORES”

Mosteiro de Sta. Clara-A-Velha
Cinema

21H30
“ACTO DA PRIMAVERA”

e
“AS PEDRAS E O TEMPO”

Mosteiro de Sta. Clara-A-Velha
Cinema

21H30
“CENTRO

HISTÓRICO”
e

“PAINÉIS DE
S. VICENTE DE

FORA,
VISÃO POÉTICA”

Mosteiro de
Sta. Clara-A-Velha

Cinema

21H30
PATRIMÓNIO

MUSICAL
DE COIMBRA

Sala dos Capelos
Univ. de Coimbra

Concerto

21H00
PATRIMÓNIO SINFÓNICO

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto

21H00
PATRIMÓNIO MUNDIAL

DE MACAU
Anfiteatro Colina de Camões

Concerto

21H00
COIMBRA E O MUNDO

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto

21H00
LEGADO ROMÂNTICO

Anfiteatro Colina de Camões
Recital de Piano

18H30
CONCERTO DA JUVENTUDE
Anfiteatro Colina de Camões

Jazz

21H30
A FLOR DO LÁCIO

Anfiteatro Colina de Camões
Artes de Palco

22H30
UNIVERSIDADES

PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE
Hotel Quinta das Lágrimas

Sala Aqua
Conferência

18H00
COIMBRA AO
LUAR - BEIRA
RIO & LENDAS

DE AMOR
Hotel Qta. das

Lágrimas - Edi�cio
Quatro Elementos

Workshop
Fotografia

10H30
COIMBRA MONUMENTAL &

VIVÊNCIA ESTUDANTIL
Hotel Quinta das Lágrimas
Edi�cio Quatro Elementos
Workshop de Fotografia

10H30
O EXOTISMO DA MÚSICA

DE MACAU
Hotel Quinta das Lágrimas
Edi�cio Quatro Elementos

Masterclass

11H00
QUAL É A COR

DO TEU SORRISO?
Jardins da Quinta das Lágrimas

Teatro para a Infância

11H00
QUAL É A COR

DO TEU SORRISO?
Jardins da Quinta das Lágrimas

Teatro para a Infância

16H30
AS CRIANÇAS EM SEGURANÇA

Hotel Quinta das Lágrimas
Sala Aqua

Prevenção Rodoviária

11H00
ATELIER DE PINTURA

DE AZULEJO GEOMÉTRICO
Museu da Ciência

16H00
HISTÓRIA E MITO

Casa da Escrita
Workshop

18H00
ENCONTRO À SOMBRA

Jardins da Quinta das Lágrimas
Conversa - Tertúlia

20H30
TRÊS CHEFES COZINHAM
DIETA MEDITERRÂNICA
Hotel Quinta das Lágrimas

Jantar 

› Ciclo da Gastronomia › Ciclo da Música › Ciclo das Artes Plásticas › Ciclo das Artes do Palco › Ciclo das Conferências › Ciclo do Cinema › Serviço EducativoLegenda:

programa_a5.indd   4-5 11/07/14   11:29



6

26 DE JULHO, SÁBADO 27 DE JULHO, DOMINGO 28 DE JULHO, 2ª FEIRA 29 DE JULHO, 3ª FEIRA

11H00
O MAR NA DIETA
MEDITERRÂNICA

Jardins da Quinta das Lágrimas
Workshop Gastronomia

21H00
DANÇAS AO LUAR

Anfiteatro Colina de Camões
Recital de Piano

18H30
JAZZ ON A SUMMER’S DAY

Barco “Basófias”
Jazz

21H00
PATRIMÓNIO NAS MÃOS

DA JUVENTUDE
Anfiteatro Colina de Camões

Concerto

21H00
LISBOA ENCONTRA COIMBRA

Anfiteatro Colina de Camões
Fado 21H30

PALAVRA DE MULHER
Anfiteatro Colina de Camões

Jazz / Música Brasileira

22H30
FUNDAÇÕES FALAM
SOBRE PATRIMÓNIO

Hotel Quinta das Lágrimas
Sala Aqua

Conferência

18H00
TRILHO PELOS REVESTIMENTOS
HISTÓRICOS DE CAL DO CENTRO

HISTÓRICO                                 
DE COIMBRA                                

Museu da Ciência                            
Passeio                                 

18H00
ENCONTRO À SOMBRA

Jardins da Quinta das Lágrimas
Conversa - Tertúlia18H30

JAZZ NUM DIA
DE VERÃO

Barco “Basófias”
Jazz
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18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 10H00

› Serviço Educativo 
Diáriamente, de 18 a 29 de Julho

Escadaria de entrada do Hotel Quinta das Lágrimas
Preço: 12 €  .  Duração aprox. 3 horas  .  Lotação limitada
Reservas / informações: gowalks@gmail.com
Tel. (+351) 910 163 118

PERCURSOS PEDONAIS

Pretende-se que os participantes do Festival das 
Artes e hóspedes do Hotel Quinta das Lágrimas 
conheçam a cidade de Coimbra através de uma visita 
guiada pelo centro histórico da cidade, visitando 
os edifícios classificados pela UNESCO em 2013 
e descobrindo tradições centenárias. Na visita 
serão abordados diversos detalhes relativamente 
ao Património Tangível (Coimbra Monumental) e 
Intangível (Vivência Estudantil) visitando locais 
como a Ponte Pedonal Pedro e Inês com panorâmica 
para o centro histórico, Largo da Portagem, Torre de 
Almedina e Núcleo Muralhado, centro cultural de 
Fado de Coimbra, Sé Velha e Sé Nova, Laboratório 
“Chímico” e Colégio de Jesus, Colégio das Artes, 
Colégio de S. Jerónimo, todo o Pólo I Universitário 
terminando no Paço das Escolas – Universidade 
de Coimbra. Estas visitas serão acompanhadas por 
antigos estudantes da Universidade de Coimbra, 
formados em áreas distintas do saber tais como 

Turismo, Lazer e Património, História de Arte, 
Museologia, Arquitectura, entre outras. Para além 
dos conhecimentos técnicos relativamente ao 
Património Histórico apresentado durante a visita, 
quem melhor que um antigo estudante para lhe dar 
a conhecer a cidade que, logicamente, lhe pertencerá 
para sempre? Além de conhecimentos, partilham-se 
experiências que com certeza vão fazê-lo apaixonar-
se pela “Lusa Atenas”.... 

COIMBRA! GO! World Heritage Tour
Percurso Pedonal no Centro Histórico de Coimbra, 
visitando o Património classificado pela UNESCO em 
2013.

18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 18H00 - INAUGURAÇÃO

› Ciclo das Artes Plásticas

Museu Municipal de Coimbra – Edifício Chiado
3ª a 6ª – 10h00 / 18h00
Sábados e Domingos – 10h00 / 13h00; 14h00 / 18h00
De 18 de Julho a 31 de Agosto
Encerra – feriados e 2ª feiras  .  Entrada livre

UNIVERSIDADE, ALTA E SOFIA 
- DE COIMBRA PARA O MUNDO

A Universidade de Coimbra foi incluída na Lista do 
Património Mundial da UNESCO a 22 de junho de 2013. 
Foi assim celebrado um percurso histórico singular que é 

uma parcela chave da criação e divulgação 
da cultura no mundo. Um legado físico 
e um património intangível com raízes 
no passado e desafios no futuro, aberto 
ao exterior através da sensibilização, da 
investigação e da projeção sustentável de 
uma Universidade moderna e competitiva.

A exposição dá a conhecer este inestimável 
património: os valores, a história, as 
vivências, os significados, os edifícios, as 
ruas e as praças duma Universidade que se 
confunde com a Cidade que a acolhe. É o 
ponto de partida para a descoberta deste 
Bem que é, sempre foi, também do País e 
do Mundo.

Exposição produzida em parceria por:  
RUAS - Associação Univer(s)idade, 
Fundação Inês de Castro, Universidade de 
Coimbra e Câmara Municipal de Coimbra

18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 20H30

› Ciclo da Gastronomia

Hotel Quinta das Lágrimas
Preço: 40 €

SABORES DO DOURO

Jantar gastronómico com prova de vinhos.

Um jantar confeccionado e pensado para celebrar a 
Região do Douro Vinhateiro, que foi, em Dezembro 
de 2001, elevada a Património da Humanidade pela 
UNESCO. O Douro Vinhateiro, a Região vinícola 
demarcada mais antiga do Mundo, decretada 
em 1756 pelo Marquês de Pombal evidencia três 
aspectos principais: o carácter único do território, a 
relação natural da cultura do vinho com a oliveira e 
a amendoeira e a diversidade da arquitectura local.

18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 3 €  .  Lotação Limitada

A FONTE DOS AMORES

Ano: 1924; Duração: 90 min.
Roger Lion, realização
Música ao vivo de Carlos Jesus (guitarra portuguesa),
Paulo Larguesa e Arnaldo Tomás (guitarra clássica),
Luís Dinis e Felisberto Queirós (voz)

Proposta de Fila K Cineclube

19 DE JULHO, SÁBADO, 18H00 - INAUGURAÇÃO

› Ciclo das Artes Plásticas

CAPC (Circulo de Artes Plásticas de Coimbra) Jardim da Sereia 
De 3ª a Sábado, das 14h00 às 18h00. Entrada Livre
Até 31 de Julho

A VANGUARDA ESTÁ EM TI

No ano que celebra 56 anos de actividade o CAPC 
dá a conhecer de forma estruturada toda a sua 
actividade desenvolvida neste longo período que se 
confunde com a história das vanguardas artísticas 
em Portugal. De Alberto Carneiro a Pedro Vaz, 
pasando por Ângelo de Sousa, Julião Sarmento, 
Fernando Calhau, Helena Almeida, Miguel Palma, 
António Olaio, Diogo Pimentão, Nuno Sousa Vieira, 
Pedro Valdez Cardoso e tantos outros, o Capc soube 
sempre ser um Porto de abrigo cúmplice dos artistas 
emergentes e consagrados. É esse património, 
materializado em obras de arte cedidas pelos artistas 
o que aqui apresentamos.

19 DE JULHO, SÁBADO, 18H00

› Serviço Educativo 

Hotel Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço: 37 € (1 dia) / 47 € (2 dias)
Reservas / informações: gowalks@gmail.com
Tel. (+351) 910 163 118

Workshop de fotografia por Luís Agostinho - 1h30

“Os Caminhos da Floresta” — A Part II (quarto desenho da série de sete), 1983
Grafite s/papel Fabriano

Alberto Carneiro
Col. do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra - Doação do artista
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da cultura no mundo. Um legado físico 
e um património intangível com raízes 
no passado e desafios no futuro, aberto 
ao exterior através da sensibilização, da 
investigação e da projeção sustentável de 
uma Universidade moderna e competitiva.

A exposição dá a conhecer este inestimável 
património: os valores, a história, as 
vivências, os significados, os edifícios, as 
ruas e as praças duma Universidade que se 
confunde com a Cidade que a acolhe. É o 
ponto de partida para a descoberta deste 
Bem que é, sempre foi, também do País e 
do Mundo.

Exposição produzida em parceria por:  
RUAS - Associação Univer(s)idade, 
Fundação Inês de Castro, Universidade de 
Coimbra e Câmara Municipal de Coimbra

18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 20H30

› Ciclo da Gastronomia

Hotel Quinta das Lágrimas
Preço: 40 €

SABORES DO DOURO

Jantar gastronómico com prova de vinhos.

Um jantar confeccionado e pensado para celebrar a 
Região do Douro Vinhateiro, que foi, em Dezembro 
de 2001, elevada a Património da Humanidade pela 
UNESCO. O Douro Vinhateiro, a Região vinícola 
demarcada mais antiga do Mundo, decretada 
em 1756 pelo Marquês de Pombal evidencia três 
aspectos principais: o carácter único do território, a 
relação natural da cultura do vinho com a oliveira e 
a amendoeira e a diversidade da arquitectura local.

18 DE JULHO, 6ª FEIRA, 21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 3 €  .  Lotação Limitada

A FONTE DOS AMORES

Ano: 1924; Duração: 90 min.
Roger Lion, realização
Música ao vivo de Carlos Jesus (guitarra portuguesa),
Paulo Larguesa e Arnaldo Tomás (guitarra clássica),
Luís Dinis e Felisberto Queirós (voz)

Proposta de Fila K Cineclube

19 DE JULHO, SÁBADO, 18H00 - INAUGURAÇÃO

› Ciclo das Artes Plásticas

CAPC (Circulo de Artes Plásticas de Coimbra) Jardim da Sereia 
De 3ª a Sábado, das 14h00 às 18h00. Entrada Livre
Até 31 de Julho

A VANGUARDA ESTÁ EM TI

No ano que celebra 56 anos de actividade o CAPC 
dá a conhecer de forma estruturada toda a sua 
actividade desenvolvida neste longo período que se 
confunde com a história das vanguardas artísticas 
em Portugal. De Alberto Carneiro a Pedro Vaz, 
pasando por Ângelo de Sousa, Julião Sarmento, 
Fernando Calhau, Helena Almeida, Miguel Palma, 
António Olaio, Diogo Pimentão, Nuno Sousa Vieira, 
Pedro Valdez Cardoso e tantos outros, o Capc soube 
sempre ser um Porto de abrigo cúmplice dos artistas 
emergentes e consagrados. É esse património, 
materializado em obras de arte cedidas pelos artistas 
o que aqui apresentamos.

19 DE JULHO, SÁBADO, 18H00

› Serviço Educativo 

Hotel Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço: 37 € (1 dia) / 47 € (2 dias)
Reservas / informações: gowalks@gmail.com
Tel. (+351) 910 163 118

Workshop de fotografia por Luís Agostinho - 1h30

“Os Caminhos da Floresta” — A Part II (quarto desenho da série de sete), 1983
Grafite s/papel Fabriano

Alberto Carneiro
Col. do Círculo de Artes Plásticas de Coimbra - Doação do artista
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COIMBRA AO LUAR
BEIRA RIO & LENDAS DE AMOR

Em resultado da parceria entre o fotógrafo Luís 
Agostinho e a empresa de animação turística GO! 
Leisure & Heritage serão efectuados dois workshops 
e trilhos fotográficos onde os participantes poderão 
não só aprender a lidar melhor com o seu material 
fotográfico como conhecer técnicas que lhes permitirão 
captar o melhor dos momentos que se eternizarão. Os 
workshops têm diferentes temáticas, que permitirão 
também aos participantes aprender mais sobre 
Coimbra e o seu Património Tangível e Intangível.

Trilho Fotográfico por GO! Leisure & Heritage - 1h30

19 DE JULHO, SÁBADO, 21H30

› Ciclo da Música

21h30 – Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra
Preço: 18 €

PATRIMÓNIO MUSICAL DE COIMBRA
Capella Duriensis
Jonathan Ayerst, maestro e órgão

VILANCICO DO MOSTEIRO DE S. CRUZ DE COIMBRA 
“Andai ao portal pastores” (Séc. XVII)

FREI MANUEL CARDOSO (1566-1650)
Magnificat 1º Tono

FERNÃO GOMES CORREIA (Séc. XVI, Coimbra)
Missa “Orbis Factor”

ALONSO MUDARRA (Séc. XVI, Sevilha)
Vilancico “Ysabel, perdiste la tu faxa”

ANÓNIMO (Cancioneiro do Palácio)
“Que me quereis, cavallero?”

CARLOS SEIXAS (1704-1742)
Sonata para órgão em Lá menor

JOÃO LOURENÇO REBELO (1610-1661)
Motete “Panis Angelicus”
PEDRO DE CRISTO (1550-1618)
Quatro Motetes:
“Tristis est anima mea”
“O magnum misterium”,
“Virgo prudentíssima”,
“Beata viscera Mariae”
VILANCICO DO MOSTEIRO DE S.CRUZ DE COIMBRA 
“Pois sois mãe da flor do campo” (séc. XVII)

Ana dos Santos, encenação

O Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, de onde 
provêm as peças cantadas neste concerto, era 
em Portugal a casa-mãe dos Cónegos Regrantes 
de Santo Agostinho e um dos principais centros 
de música portuguesa nos séculos XVI e XVII. O 
primeiro estudo histórico baseado em documentos 
contemporâneos apresenta-nos a imagem de 
uma comunidade musical auto-suficiente que 
empregava unicamente os seus próprios membros 
como cantores, executantes e mestres da música, 
apoiando-se igualmente neles como compositores e 
fabricantes de instrumentos.

Frei Manuel Cardoso nasceu no Alentejo e é 
associado à escola de Évora onde estudou. Em 1588 
tornou-se Frade Carmelita. Trabalhou no Paço Ducal 
de Vila Viçosa e mais tarde no Convento do Carmo 
em Lisboa. É um dos maiores expoentes do período 
de ouro da música religiosa Portuguesa.

Fernão Gomes Correia residiu em Coimbra entre 
1505-1532. O estilo de escrita musical é antigo em 
contraste com o estilo polifónico mais fluente do seu 
sucessor em Coimbra, Pedro de Cristo. A Missa Orbis 
Factor é composta a partir da linha de cantochão 
com esse nome.

Carlos Seixas é sem dúvida um dos mais 
importantes compositores Portugueses, gozando 
de grande fama no seu tempo. Nasceu em Coimbra 
e com a idade de 14 anos substituiu o seu pai 
(também organista e seu professor) na Sé de 
Coimbra. Aos 16 anos mudou-se para Lisboa e 
tornou-se membro da Capela Real e organista na 
Sé Patriarcal. A sua produção musical é quase toda 
centrada na música para teclas (orgão e cravo). As 
suas sonatas e toccatas para orgão eram ouvidas 
durante o culto. Seixas morreu trágicamente jovem 
com 38 anos.

João Lourenço Rebelo (1610-1661) tornar-se-á o 
expoente máximo da produção musical saída da 
Capela Ducal de Vila Viçosa. Ingressou na Capela 
em 1624, como menino de coro onde, concluídos os 
estudos, é nomeado Mestre, vindo a ser professor de 
música do filho do duque, D. João. Mesmo sem sair de 
Portugal, João Lourenço Rebelo adoptou técnicas e 
estilos de composição que floresciam noutros países. 

Pedro de Cristo nasceu em Coimbra em 1550. Passou 
a maior parte da sua vida em Coimbra, no Mosteiro 
de Santa Cruz, onde foi professor em 1571, embora 
tivesse estado também no Mosteiro de São Vicente 
de Fora, em Lisboa. Mestre de capela do mosteiro, 
cargo de que foi titular a partir de 1597, foi ao mesmo 
tempo professor de música, cantor e tangedor de 
vários instrumentos, nomeadamente de tecla, harpa 
e flauta. Morreu em Coimbra, a 16 de Dezembro de 
1618. Pedro de Cristo pode ser considerado um dos 
maiores polifonistas do século XVI no domínio da 
música religiosa. É como compositor que tem o 
seu lugar na história, com a sua vasta obra vocal 
polifónica de 3 a 6 vozes.

(Texto parcialmente retirado de Portugaliae Musica, 1983)

A Capella Duriensis é um ensemble vocal 
profissional que se especializou na interpretação 
de obras do período dourado da música portuguesa 
(séc. XVI e XVII). Com apenas quatro anos, o grupo 
tem sido convidado frequente dos principais 
Festivais de Música em Portugal e já se apresentou, 
com as mais elogiosas críticas, no Reino Unido e 
em Espanha. Cumprindo uma agenda regular de 
ensaios, concertos e gravações ao longo de todo o 
ano, a Capella Duriensis prepara repertório desde 
os primeiros manuscritos de música medieval até ao 
repertório coral dos dias de hoje. Desde 2014 que 
a Capella Duriensis é um ensemble-residente da 

Escola de Música Santa Cecília no Porto, incluindo 
na sua agenda actividades de preparação de jovens 
cantores portugueses para o nível profissional 
da performance musical. A Capella Duriensis 
tem representado Portugal no âmbito da União 
Europeia de Radiodifusão, através da Antena 2 da 
Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Jonathan Ayerst apaixonou-se muito cedo pela 
música coral quando ainda era coralista-menino na 
Catedral de Truro e na Escola da Catedral de Wells, 
ambas no Reino Unido. Especializou-se em piano e 
foi premiado com bolsas de estudo para ingressar 
na Royal Academy of Music, onde se diplomou, 
estudando igualmente com Nellie Akopian. Em 
2000 foi nomeado pianista do Remix Ensemble 
- Casa da Música, com o qual participou, muitas 
vezes como solista, em inúmeros festivais europeus.  
Jonathan Ayerst desenvolve diversos projectos 
pedagógicos, com a ESMAE do Porto e a Academia 
de Música de Espinho. O seu trabalho com 
jovens cantores valeu-lhe um prémio da National 
Federation of Music Societies do Reino Unido. Ao 
longo de dois anos foi assistente de Paul Hillier 
com o Coro Casa da Música. Foi galardoado com o 
ARCO (Associate of the Royal College of Organists) 
pelo qual recebeu também o Prémio Sawyer and 
Durrant. Em 2012 foi premiado com a “Fellowship of 
the Royal College of Organists”. Em 2010 co-fundou 
o agrupamento vocal Capella Duriensis, formado por 
cantores portugueses.

Com o patrocínio de Santander Totta

19 DE JULHO, SÁBADO,21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 1 €; Lotação Limitada

Abílio Hernandez, Comissário

CENTRO HISTÓRICO
Ano: 2012; Duração: 80 min.
Realização: Pedro Costa, Víctor Erice, Aki Kaurismäki 
e Manoel de Oliveira

PAINÉIS DE S. VICENTE DE FORA
VISÃO POÉTICA
Ano: 2010; Duração: 16 min.
Realização: Manoel de Oliveira

programa_a5.indd   10-11 11/07/14   11:29



10 11

COIMBRA AO LUAR
BEIRA RIO & LENDAS DE AMOR

Em resultado da parceria entre o fotógrafo Luís 
Agostinho e a empresa de animação turística GO! 
Leisure & Heritage serão efectuados dois workshops 
e trilhos fotográficos onde os participantes poderão 
não só aprender a lidar melhor com o seu material 
fotográfico como conhecer técnicas que lhes permitirão 
captar o melhor dos momentos que se eternizarão. Os 
workshops têm diferentes temáticas, que permitirão 
também aos participantes aprender mais sobre 
Coimbra e o seu Património Tangível e Intangível.

Trilho Fotográfico por GO! Leisure & Heritage - 1h30

19 DE JULHO, SÁBADO, 21H30

› Ciclo da Música

21h30 – Sala dos Capelos da Universidade de Coimbra
Preço: 18 €

PATRIMÓNIO MUSICAL DE COIMBRA
Capella Duriensis
Jonathan Ayerst, maestro e órgão

VILANCICO DO MOSTEIRO DE S. CRUZ DE COIMBRA 
“Andai ao portal pastores” (Séc. XVII)

FREI MANUEL CARDOSO (1566-1650)
Magnificat 1º Tono

FERNÃO GOMES CORREIA (Séc. XVI, Coimbra)
Missa “Orbis Factor”

ALONSO MUDARRA (Séc. XVI, Sevilha)
Vilancico “Ysabel, perdiste la tu faxa”

ANÓNIMO (Cancioneiro do Palácio)
“Que me quereis, cavallero?”

CARLOS SEIXAS (1704-1742)
Sonata para órgão em Lá menor

JOÃO LOURENÇO REBELO (1610-1661)
Motete “Panis Angelicus”
PEDRO DE CRISTO (1550-1618)
Quatro Motetes:
“Tristis est anima mea”
“O magnum misterium”,
“Virgo prudentíssima”,
“Beata viscera Mariae”
VILANCICO DO MOSTEIRO DE S.CRUZ DE COIMBRA 
“Pois sois mãe da flor do campo” (séc. XVII)

Ana dos Santos, encenação

O Mosteiro de Santa Cruz em Coimbra, de onde 
provêm as peças cantadas neste concerto, era 
em Portugal a casa-mãe dos Cónegos Regrantes 
de Santo Agostinho e um dos principais centros 
de música portuguesa nos séculos XVI e XVII. O 
primeiro estudo histórico baseado em documentos 
contemporâneos apresenta-nos a imagem de 
uma comunidade musical auto-suficiente que 
empregava unicamente os seus próprios membros 
como cantores, executantes e mestres da música, 
apoiando-se igualmente neles como compositores e 
fabricantes de instrumentos.

Frei Manuel Cardoso nasceu no Alentejo e é 
associado à escola de Évora onde estudou. Em 1588 
tornou-se Frade Carmelita. Trabalhou no Paço Ducal 
de Vila Viçosa e mais tarde no Convento do Carmo 
em Lisboa. É um dos maiores expoentes do período 
de ouro da música religiosa Portuguesa.

Fernão Gomes Correia residiu em Coimbra entre 
1505-1532. O estilo de escrita musical é antigo em 
contraste com o estilo polifónico mais fluente do seu 
sucessor em Coimbra, Pedro de Cristo. A Missa Orbis 
Factor é composta a partir da linha de cantochão 
com esse nome.

Carlos Seixas é sem dúvida um dos mais 
importantes compositores Portugueses, gozando 
de grande fama no seu tempo. Nasceu em Coimbra 
e com a idade de 14 anos substituiu o seu pai 
(também organista e seu professor) na Sé de 
Coimbra. Aos 16 anos mudou-se para Lisboa e 
tornou-se membro da Capela Real e organista na 
Sé Patriarcal. A sua produção musical é quase toda 
centrada na música para teclas (orgão e cravo). As 
suas sonatas e toccatas para orgão eram ouvidas 
durante o culto. Seixas morreu trágicamente jovem 
com 38 anos.

João Lourenço Rebelo (1610-1661) tornar-se-á o 
expoente máximo da produção musical saída da 
Capela Ducal de Vila Viçosa. Ingressou na Capela 
em 1624, como menino de coro onde, concluídos os 
estudos, é nomeado Mestre, vindo a ser professor de 
música do filho do duque, D. João. Mesmo sem sair de 
Portugal, João Lourenço Rebelo adoptou técnicas e 
estilos de composição que floresciam noutros países. 

Pedro de Cristo nasceu em Coimbra em 1550. Passou 
a maior parte da sua vida em Coimbra, no Mosteiro 
de Santa Cruz, onde foi professor em 1571, embora 
tivesse estado também no Mosteiro de São Vicente 
de Fora, em Lisboa. Mestre de capela do mosteiro, 
cargo de que foi titular a partir de 1597, foi ao mesmo 
tempo professor de música, cantor e tangedor de 
vários instrumentos, nomeadamente de tecla, harpa 
e flauta. Morreu em Coimbra, a 16 de Dezembro de 
1618. Pedro de Cristo pode ser considerado um dos 
maiores polifonistas do século XVI no domínio da 
música religiosa. É como compositor que tem o 
seu lugar na história, com a sua vasta obra vocal 
polifónica de 3 a 6 vozes.

(Texto parcialmente retirado de Portugaliae Musica, 1983)

A Capella Duriensis é um ensemble vocal 
profissional que se especializou na interpretação 
de obras do período dourado da música portuguesa 
(séc. XVI e XVII). Com apenas quatro anos, o grupo 
tem sido convidado frequente dos principais 
Festivais de Música em Portugal e já se apresentou, 
com as mais elogiosas críticas, no Reino Unido e 
em Espanha. Cumprindo uma agenda regular de 
ensaios, concertos e gravações ao longo de todo o 
ano, a Capella Duriensis prepara repertório desde 
os primeiros manuscritos de música medieval até ao 
repertório coral dos dias de hoje. Desde 2014 que 
a Capella Duriensis é um ensemble-residente da 

Escola de Música Santa Cecília no Porto, incluindo 
na sua agenda actividades de preparação de jovens 
cantores portugueses para o nível profissional 
da performance musical. A Capella Duriensis 
tem representado Portugal no âmbito da União 
Europeia de Radiodifusão, através da Antena 2 da 
Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Jonathan Ayerst apaixonou-se muito cedo pela 
música coral quando ainda era coralista-menino na 
Catedral de Truro e na Escola da Catedral de Wells, 
ambas no Reino Unido. Especializou-se em piano e 
foi premiado com bolsas de estudo para ingressar 
na Royal Academy of Music, onde se diplomou, 
estudando igualmente com Nellie Akopian. Em 
2000 foi nomeado pianista do Remix Ensemble 
- Casa da Música, com o qual participou, muitas 
vezes como solista, em inúmeros festivais europeus.  
Jonathan Ayerst desenvolve diversos projectos 
pedagógicos, com a ESMAE do Porto e a Academia 
de Música de Espinho. O seu trabalho com 
jovens cantores valeu-lhe um prémio da National 
Federation of Music Societies do Reino Unido. Ao 
longo de dois anos foi assistente de Paul Hillier 
com o Coro Casa da Música. Foi galardoado com o 
ARCO (Associate of the Royal College of Organists) 
pelo qual recebeu também o Prémio Sawyer and 
Durrant. Em 2012 foi premiado com a “Fellowship of 
the Royal College of Organists”. Em 2010 co-fundou 
o agrupamento vocal Capella Duriensis, formado por 
cantores portugueses.

Com o patrocínio de Santander Totta

19 DE JULHO, SÁBADO,21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 1 €; Lotação Limitada

Abílio Hernandez, Comissário
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Centro Histórico - O filme é constituído por um 
conjunto de quatro curtas-metragens de quatro 
importantes realizadores do cinema contemporâneo. 
Resultado de uma encomenda de “Guimarães 2012, 
Capital Europeia da Cultura”, o projeto, que visou 
mostrar “as histórias que a cidade tem para contar”, 
vai no entanto muito para além do espaço de 
Guimarães e das suas histórias, envolvendo temas 
e realidades diferenciadas, filmadas no estilo próprio 
de cada cineasta .

O Tasqueiro, do finlandês Aki Kaurismäki, é uma 
história divertida e melancólica sobre o quotidiano 
de um dedicado mas algo desajustado dono de uma 
tasca pouco frequentada.

Sweet Exorcist, de Pedro Costa, recupera a 
personagem de Ventura, emigrante cabo-verdiano, 
desta vez num diálogo com a estátua viva de um 
militar de Abril, que decorre, maioritariamente, no 
espaço claustrofóbico de um elevador.

Vidros Partidos, do basco Victor Erice, é o único 
episódio declaradamente documental de todo o 
filme e homenageia a centenária indústria têxtil da 
região de Guimarães, fixando-se nos operários de 
uma fábrica de vidro inaugurada no século XIX e 
encerrada em 2002. 

O Conquistador Conquistado, de Manoel de Oliveira, 
conta, com a habitual ironia do realizador, uma pequena 
história centrada em volta da estátua de D. Afonso 
Henriques, o conquistador conquistado pelos inúmeros 
turistas que visitam o centro histórico de Guimarães

Painéis de S. Vicente de For a, Visão Poética - Nesta 
curta-metragem realizada a convite da Fundação 
de Serralves e filmada no Museu Nacional de Arte 
Antiga, onde se encontra o políptico de São Vicente 
de Fora atribuído a Nuno Gonçalves, os atores que 

representam as figuras dos painéis discutem temas 
como a guerra e a paz. Sobre esta sua obra, Oliveira 
escreveu: “Com os painéis de S. Vicente não se 
filmou um documentário. Filmou-se sim uma ficção 
onde se dá uma nova interpretação à configuração 
dos painéis, entre as mais existentes, inspirada pela 
crise atual e pela crescente desumanização que se 
espalha pela Europa e pelo Mundo. Enfim, trata-se 
de um apelo à paz, e ao regresso à tranquilidade 
mundial, após os Descobrimentos, que só começaram 
depois de pintado o políptico, deixando um 
conhecimento do universo, onde a Casa ou o habitat 
de todos nós humanos era ainda uma incógnita.” S. 
Vicente é interpretado por Ricardo Trepa e o infante 
D. Henrique por Diogo Dória.

Com Fila K Cineclube

20 DE JULHO, DOMINGO, 10H30

› Serviço Educativo

Hotel Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço: 37 € (1 dia) / 47 € (2 dias)
Reservas / informações: gowalks@gmail.com
Tel. (+351) 910 163 118

Workshop de fotografia por Luís Agostinho - 1h30

COIMBRA MONUMENTAL
& VIVÊNCIA ESTUDANTIL

Trilho Fotográfico por GO! Leisure & Heritage - 1h30
(Ver texto Serviço Educativo, 19 de Julho, Sábado)

20 DE JULHO, DOMINGO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO SINFÓNICO
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Daniel Smith, maestro

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)
Sinfonia nº 104, “Londres”
RUY COELHO (1889 – 1986)
“Petite Symphonie nº 1” 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Sinfonia nº 41,  “Júpiter”

Haydn compôs, para o seu concerto de despedida 
de Londres, uma sinfonia cheia de inventividade e 
esplendor, que não só foi um sucesso esmagador, como 
se tornou numa das suas obras mais queridas. “Este 
homem maravilhoso nunca falha”- assim foi comentada, 
no jornal londrino Morning Chronicle, a estreia da 
Sinfonia nº104, que foi composta em 1795 e encerra 
um ciclo de 12 sinfonias escritas na capital britânica. 

Ruy Coelho, natural de Alcácer do Sal, foi compositor, 
pianista, maestro e crítico. Estudou em Lisboa, no 
Conservatório Nacional e em Berlim, com Engelbert 
Humperdinck, Max Bruch e Arnold Schönberg. A 
sua obra está marcada pela influência da música 
tradicional portuguesa e por temáticas nacionalistas. 
Para a companhia de dança Verde Gaio escreveu um 
bailado intitulado “Inês de Castro”.  Compôs a “Petite 
Symphonie” no ano de 1928.

Mozart, com a Sinfonia nº 41, dá-nos uma das maiores 
criações e a última sinfonia por ele composta, em 1788. 
O compositor vivia então um período difícil, cheio de 
dívidas. Escreveu esta obra em apenas 6 semanas e 
nela colocou toda a sua criatividade e genialidade. O 
resultado é uma obra grandiosa e cheia de entusiasmo 
e nobreza, o que explica o título de “Júpiter”, nome do 
mais importante deus da mitologia greco-romana.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa estreou-se 
no dia 10 de Junho de 1992. Desde então os seus 
músicos asseguram intensa actividade na qual a 
qualidade e a versatilidade têm presença constante, 
permitindo abordar géneros diversos, a criação de 
novos públicos e a afirmação do carácter inovador do 
projecto AMEC | Metropolitana, de que esta orquestra 

é a face mais visível. Desde o início, a Metropolitana 
é referência incontornável do panorama orquestral 
nacional. Apresentou-se em Estrasburgo, Bruxelas, 
Itália, Índia, Coreia do Sul, Macau, Tailândia e Áustria. 
Em 2009 tocou em Cabo-Verde: ocasião histórica em 
que, pela primeira vez, se fez ouvir uma orquestra 
clássica no arquipélago. No final de 2009 e início 
de 2010 efectuou uma digressão pela China. Mais 
recentemente, por ocasião do 20.º aniversário, 
regressou à capital belga. Tem gravados onze CD 
– um dos quais disco de platina. Ao longo destas 
duas décadas colaborou com inúmeros nomes de 
grande reputação no plano nacional e internacional. 
A Direcção Artística da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa é, desde Julho de 2013, assegurada pelo 
maestro e compositor Pedro Amaral.

Daniel Smith é mestre em música pelo Conservatório 
de Sydney e é membro do Trinity College de Londres, 
da American Academy of Conducting de Aspen 
e da Universidade Mozarteum de Salzburgo. A 
musicalidade, a energia e a atitude do maestro Daniel 
Smith criam uma forte ligação com os músicos e com o 
público. O músico australiano tem vindo rapidamente 
a alcançar reconhecimento internacional após ter 
vencido o Concurso Internacional de Fitelberg onde 
ganhou igualmente o Prémio da Orquestra. Foi o 
segundo classificado no Concurso Internacional 
Sir Georg Solti, venceu o Concurso Internacional de 

© Orchestra Haydn 
di Bolzano e Trento 
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Centro Histórico - O filme é constituído por um 
conjunto de quatro curtas-metragens de quatro 
importantes realizadores do cinema contemporâneo. 
Resultado de uma encomenda de “Guimarães 2012, 
Capital Europeia da Cultura”, o projeto, que visou 
mostrar “as histórias que a cidade tem para contar”, 
vai no entanto muito para além do espaço de 
Guimarães e das suas histórias, envolvendo temas 
e realidades diferenciadas, filmadas no estilo próprio 
de cada cineasta .

O Tasqueiro, do finlandês Aki Kaurismäki, é uma 
história divertida e melancólica sobre o quotidiano 
de um dedicado mas algo desajustado dono de uma 
tasca pouco frequentada.

Sweet Exorcist, de Pedro Costa, recupera a 
personagem de Ventura, emigrante cabo-verdiano, 
desta vez num diálogo com a estátua viva de um 
militar de Abril, que decorre, maioritariamente, no 
espaço claustrofóbico de um elevador.

Vidros Partidos, do basco Victor Erice, é o único 
episódio declaradamente documental de todo o 
filme e homenageia a centenária indústria têxtil da 
região de Guimarães, fixando-se nos operários de 
uma fábrica de vidro inaugurada no século XIX e 
encerrada em 2002. 

O Conquistador Conquistado, de Manoel de Oliveira, 
conta, com a habitual ironia do realizador, uma pequena 
história centrada em volta da estátua de D. Afonso 
Henriques, o conquistador conquistado pelos inúmeros 
turistas que visitam o centro histórico de Guimarães

Painéis de S. Vicente de For a, Visão Poética - Nesta 
curta-metragem realizada a convite da Fundação 
de Serralves e filmada no Museu Nacional de Arte 
Antiga, onde se encontra o políptico de São Vicente 
de Fora atribuído a Nuno Gonçalves, os atores que 

representam as figuras dos painéis discutem temas 
como a guerra e a paz. Sobre esta sua obra, Oliveira 
escreveu: “Com os painéis de S. Vicente não se 
filmou um documentário. Filmou-se sim uma ficção 
onde se dá uma nova interpretação à configuração 
dos painéis, entre as mais existentes, inspirada pela 
crise atual e pela crescente desumanização que se 
espalha pela Europa e pelo Mundo. Enfim, trata-se 
de um apelo à paz, e ao regresso à tranquilidade 
mundial, após os Descobrimentos, que só começaram 
depois de pintado o políptico, deixando um 
conhecimento do universo, onde a Casa ou o habitat 
de todos nós humanos era ainda uma incógnita.” S. 
Vicente é interpretado por Ricardo Trepa e o infante 
D. Henrique por Diogo Dória.

Com Fila K Cineclube

20 DE JULHO, DOMINGO, 10H30

› Serviço Educativo

Hotel Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço: 37 € (1 dia) / 47 € (2 dias)
Reservas / informações: gowalks@gmail.com
Tel. (+351) 910 163 118

Workshop de fotografia por Luís Agostinho - 1h30

COIMBRA MONUMENTAL
& VIVÊNCIA ESTUDANTIL

Trilho Fotográfico por GO! Leisure & Heritage - 1h30
(Ver texto Serviço Educativo, 19 de Julho, Sábado)

20 DE JULHO, DOMINGO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO SINFÓNICO
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Daniel Smith, maestro

JOSEPH HAYDN (1732 – 1809)
Sinfonia nº 104, “Londres”
RUY COELHO (1889 – 1986)
“Petite Symphonie nº 1” 
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 - 1791)
Sinfonia nº 41,  “Júpiter”

Haydn compôs, para o seu concerto de despedida 
de Londres, uma sinfonia cheia de inventividade e 
esplendor, que não só foi um sucesso esmagador, como 
se tornou numa das suas obras mais queridas. “Este 
homem maravilhoso nunca falha”- assim foi comentada, 
no jornal londrino Morning Chronicle, a estreia da 
Sinfonia nº104, que foi composta em 1795 e encerra 
um ciclo de 12 sinfonias escritas na capital britânica. 

Ruy Coelho, natural de Alcácer do Sal, foi compositor, 
pianista, maestro e crítico. Estudou em Lisboa, no 
Conservatório Nacional e em Berlim, com Engelbert 
Humperdinck, Max Bruch e Arnold Schönberg. A 
sua obra está marcada pela influência da música 
tradicional portuguesa e por temáticas nacionalistas. 
Para a companhia de dança Verde Gaio escreveu um 
bailado intitulado “Inês de Castro”.  Compôs a “Petite 
Symphonie” no ano de 1928.

Mozart, com a Sinfonia nº 41, dá-nos uma das maiores 
criações e a última sinfonia por ele composta, em 1788. 
O compositor vivia então um período difícil, cheio de 
dívidas. Escreveu esta obra em apenas 6 semanas e 
nela colocou toda a sua criatividade e genialidade. O 
resultado é uma obra grandiosa e cheia de entusiasmo 
e nobreza, o que explica o título de “Júpiter”, nome do 
mais importante deus da mitologia greco-romana.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa estreou-se 
no dia 10 de Junho de 1992. Desde então os seus 
músicos asseguram intensa actividade na qual a 
qualidade e a versatilidade têm presença constante, 
permitindo abordar géneros diversos, a criação de 
novos públicos e a afirmação do carácter inovador do 
projecto AMEC | Metropolitana, de que esta orquestra 

é a face mais visível. Desde o início, a Metropolitana 
é referência incontornável do panorama orquestral 
nacional. Apresentou-se em Estrasburgo, Bruxelas, 
Itália, Índia, Coreia do Sul, Macau, Tailândia e Áustria. 
Em 2009 tocou em Cabo-Verde: ocasião histórica em 
que, pela primeira vez, se fez ouvir uma orquestra 
clássica no arquipélago. No final de 2009 e início 
de 2010 efectuou uma digressão pela China. Mais 
recentemente, por ocasião do 20.º aniversário, 
regressou à capital belga. Tem gravados onze CD 
– um dos quais disco de platina. Ao longo destas 
duas décadas colaborou com inúmeros nomes de 
grande reputação no plano nacional e internacional. 
A Direcção Artística da Orquestra Metropolitana 
de Lisboa é, desde Julho de 2013, assegurada pelo 
maestro e compositor Pedro Amaral.

Daniel Smith é mestre em música pelo Conservatório 
de Sydney e é membro do Trinity College de Londres, 
da American Academy of Conducting de Aspen 
e da Universidade Mozarteum de Salzburgo. A 
musicalidade, a energia e a atitude do maestro Daniel 
Smith criam uma forte ligação com os músicos e com o 
público. O músico australiano tem vindo rapidamente 
a alcançar reconhecimento internacional após ter 
vencido o Concurso Internacional de Fitelberg onde 
ganhou igualmente o Prémio da Orquestra. Foi o 
segundo classificado no Concurso Internacional 
Sir Georg Solti, venceu o Concurso Internacional de 
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Direção de Ópera Luigi Mancinelli e foi o maestro 
escolhido pela orquestra no Concurso Internacional 
Lutoslawski. Dirigiu orquestras de renome em países 
tão distintos como a França, Alemanha, Dinamarca, 
Suécia, EUA, Itália, Polónia e Rússia, tendo agendados 
concertos em que vai dirigir a Orquestra Filarmónica 
de Londres, Orquestra Sinfónica Nacional da RAI 
e Orquestra Sinfónica Nacional da Irlanda, entre 
outras. Daniel Smith estudou direcção de orquestra 
com Jorma Panula, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Gianluigi 
Gelmetti, Hugh Wolff e Peter Gülke.

Oferta da Caixa Geral de Depósitos

21 DE JULHO, 2ª FEIRA, 10H30 

› Serviço Educativo

Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço:12 €  .  Duração: 1h30

Masterclass / Palestra
O EXOTISMO DA MÚSICA DE MACAU
Maestro Pang Ka Pang e Flautista Rão Kyao

21 DE JULHO, 2ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO MUNDIAL DE MACAU 

Orquestra Chinesa de Macau
Pang Ka Pang, maestro

ZHAO JIPING
“Impressões de Macau”
RÃO KYAO / Arr. KUAN NAI CHUNG
“Lilau”, de Macau Junção
LIU XING, Concerto para Zhongruan 
“Memórias de Yunnan” (3º andamento)
RÃO KYAO / Arr. WONG KIN WAI
“Farol da Guia”, de Macau Junção
LIU WENJIN
“Flor de Jasmim” 
RÃO KYAO / Arr. LIU CHENCHEN
Excertos da Suite “Casa do Mandarim”, de Casas de 
Macau
KUAN NAI CHUNG
Suite “A Trança Feiticeira” (6º andamento)       

Rão Kyao, flauta
Lin Jie, zhongruan

A Orquestra Chinesa de Macau, criada em 1987, é 
uma orquestra de instrumentos tradicionais chineses 
sob tutela do Instituto Cultural do Governo da R.A.E. 
de Macau. Com uma identidade musical própria, a 
Orquestra tanto aborda o repertório contemporâneo 
como o tradicional chinês. Promove igualmente a 
criação musical macaense, cruzando as culturas 
ocidental e oriental. Sob a direcção artística e musical 
de Pang Ka Pang, a Orquestra tem vindo a integrar 
jovens músicos, imprimindo uma nova dinâmica 
e exigência musical ao trabalho desenvolvido. 
Apresenta-se regularmente em Macau, na Europa e 
na Ásia, gozando de ampla popularidade.

Rão Kyao, saxofonista e flautista, desenvolveu 
uma carreira artística que se estende por mais de 
três décadas e mais de duas dezenas de discos 
editados, sendo o primeiro músico em Portugal a 
alcançar a marca de disco de platina. No ano de 
1999 colaborou com a Orquestra Chinesa de Macau 
editando o álbum “Junção”, música interpretada 
durante a cerimónia que celebrou a transferência 
da administração de Macau para a República 
Popular da China. Apaixonado pelo Oriente, Rão 
Kyao procura continuamente novas linguagens 
para a música portuguesa, cruzando diversas 
influências, em particular de música indiana, árabe 
e chinesa.

Lin Jie começou a tocar zhongruan com Xu Yang, 
prosseguindo os estudos com este mestre no 
Conservatório Central de Música da China. Galardoada 
com diversos prémios, tocou com a Orquestra Juvenil 
de Música Chinesa da China, colaborando igualmente 
com outras orquestras. Actualmente é chefe de naipe 
de zhongruan da Orquestra Chinesa de Macau, 
docente no Conservatório de Macau e membro 
do Conselho de Ruan da Associação da Música 
Orquestral Nacional da China.

Pang Ka Pang nasceu em 1965 na provincia de 
Anhui. Formou-se em Direcção de Orquestra no 

Conservatório Central de Música da China em 
1990, onde foi distinguido com o certificado de 
“Outstanding student”. Terminou o seu mestrado 
em 1992 e foi considerado “Um dos Dez Jovens 
Notáveis da China” em 2004. Pang Ka Pang é, 
desde 2003, Director Artístico e Maestro Principal 
da Orquestra Chinesa de Macau. Maestro de 
1.ª Classe a Nível Nacional (China), dirige várias 
outras orquestras na Ásia e Europa. Membro da 
Associação de Músicos da China e do Comité 
Permanente da Associação de Música Tradicional 
Orquestral da China, Pang Ka Pang conquista a 
opinião do público e da crítica pelo seu estilo cheio 
de vivacidade e entusiasmo.

“Pang tem ao mesmo tempo o estilo de Seiji Ozawa 
e de Riccardo Muti.”

(Der Kurier, Áustria)

Com o patrocínio da Caixa Geral de Depósitos

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 11H00 

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: 1 €  .  Nota: repete dia 24

QUAL É A COR DO TEU SORRISO? 

Teatro para a Infância pela Camaleão

Espectáculo de poesia com música ao vivo, para 
a infância, em que dois personagens conversam e 
brincam a partir de poemas. Toda a estrutura cénica se 
baseia no jogo da acção (lúdica, clownesca) e da palavra 
(nas suas vertentes de imagem/conteúdo e som).

«Qual é a cor do teu sorriso?», «E agora, qual é a cor 
do teu sorriso?» são perguntas do diálogo entre os 
personagens, recorrentes durante o espectáculo, 
que têm como resposta a temática do(s) poema(s) 

Pang Ka Pang Lin Jie Rão Kyao

que se segue(m); como se o «mar», os «segredos», os 
«pássaros das árvores» fossem «estados de alma». 
Assim, podemos dizer que este espectáculo é uma 
metáfora construída em forma de jogo lúdico. Cada 
poema é um «coelho» de onde tiramos «cartolas».

Com o patrocínio da Fundação Luso

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 18H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço 1 €  .  Nota: repete dia 28

ENCONTRO À SOMBRA
Conversa – Tertúlia orientada por Elsa Ligeiro

Encontro à Sombra para uma conversa-tertúlia sobre 
Património Literário de Coimbra - Antero de Quental, 
Eça de Queirós e Camilo Pessanha. 

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

COIMBRA E O MUNDO
Orquestra Clássica do Centro
David Wyn Lloyd, maestro
Dejan Ivanovic, guitarra clássica

CARLOS SEIXAS (1704 – 1742)
Sinfonia em Si bemol maior
JOAQUÍN RODRIGO (1901 – 1999)
“Concierto de Aranjuez” 
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Sinfonia nº 5, em Si Bemol Maior
RAÚL FERRÃO (1890 – 1953)
“Coimbra” (arr. D. W. Lloyd)
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Direção de Ópera Luigi Mancinelli e foi o maestro 
escolhido pela orquestra no Concurso Internacional 
Lutoslawski. Dirigiu orquestras de renome em países 
tão distintos como a França, Alemanha, Dinamarca, 
Suécia, EUA, Itália, Polónia e Rússia, tendo agendados 
concertos em que vai dirigir a Orquestra Filarmónica 
de Londres, Orquestra Sinfónica Nacional da RAI 
e Orquestra Sinfónica Nacional da Irlanda, entre 
outras. Daniel Smith estudou direcção de orquestra 
com Jorma Panula, Neeme Järvi, Paavo Järvi, Gianluigi 
Gelmetti, Hugh Wolff e Peter Gülke.

Oferta da Caixa Geral de Depósitos

21 DE JULHO, 2ª FEIRA, 10H30 

› Serviço Educativo

Quinta das Lágrimas - Edifício Quatro Elementos
Preço:12 €  .  Duração: 1h30

Masterclass / Palestra
O EXOTISMO DA MÚSICA DE MACAU
Maestro Pang Ka Pang e Flautista Rão Kyao

21 DE JULHO, 2ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO MUNDIAL DE MACAU 

Orquestra Chinesa de Macau
Pang Ka Pang, maestro

ZHAO JIPING
“Impressões de Macau”
RÃO KYAO / Arr. KUAN NAI CHUNG
“Lilau”, de Macau Junção
LIU XING, Concerto para Zhongruan 
“Memórias de Yunnan” (3º andamento)
RÃO KYAO / Arr. WONG KIN WAI
“Farol da Guia”, de Macau Junção
LIU WENJIN
“Flor de Jasmim” 
RÃO KYAO / Arr. LIU CHENCHEN
Excertos da Suite “Casa do Mandarim”, de Casas de 
Macau
KUAN NAI CHUNG
Suite “A Trança Feiticeira” (6º andamento)       

Rão Kyao, flauta
Lin Jie, zhongruan

A Orquestra Chinesa de Macau, criada em 1987, é 
uma orquestra de instrumentos tradicionais chineses 
sob tutela do Instituto Cultural do Governo da R.A.E. 
de Macau. Com uma identidade musical própria, a 
Orquestra tanto aborda o repertório contemporâneo 
como o tradicional chinês. Promove igualmente a 
criação musical macaense, cruzando as culturas 
ocidental e oriental. Sob a direcção artística e musical 
de Pang Ka Pang, a Orquestra tem vindo a integrar 
jovens músicos, imprimindo uma nova dinâmica 
e exigência musical ao trabalho desenvolvido. 
Apresenta-se regularmente em Macau, na Europa e 
na Ásia, gozando de ampla popularidade.

Rão Kyao, saxofonista e flautista, desenvolveu 
uma carreira artística que se estende por mais de 
três décadas e mais de duas dezenas de discos 
editados, sendo o primeiro músico em Portugal a 
alcançar a marca de disco de platina. No ano de 
1999 colaborou com a Orquestra Chinesa de Macau 
editando o álbum “Junção”, música interpretada 
durante a cerimónia que celebrou a transferência 
da administração de Macau para a República 
Popular da China. Apaixonado pelo Oriente, Rão 
Kyao procura continuamente novas linguagens 
para a música portuguesa, cruzando diversas 
influências, em particular de música indiana, árabe 
e chinesa.

Lin Jie começou a tocar zhongruan com Xu Yang, 
prosseguindo os estudos com este mestre no 
Conservatório Central de Música da China. Galardoada 
com diversos prémios, tocou com a Orquestra Juvenil 
de Música Chinesa da China, colaborando igualmente 
com outras orquestras. Actualmente é chefe de naipe 
de zhongruan da Orquestra Chinesa de Macau, 
docente no Conservatório de Macau e membro 
do Conselho de Ruan da Associação da Música 
Orquestral Nacional da China.

Pang Ka Pang nasceu em 1965 na provincia de 
Anhui. Formou-se em Direcção de Orquestra no 

Conservatório Central de Música da China em 
1990, onde foi distinguido com o certificado de 
“Outstanding student”. Terminou o seu mestrado 
em 1992 e foi considerado “Um dos Dez Jovens 
Notáveis da China” em 2004. Pang Ka Pang é, 
desde 2003, Director Artístico e Maestro Principal 
da Orquestra Chinesa de Macau. Maestro de 
1.ª Classe a Nível Nacional (China), dirige várias 
outras orquestras na Ásia e Europa. Membro da 
Associação de Músicos da China e do Comité 
Permanente da Associação de Música Tradicional 
Orquestral da China, Pang Ka Pang conquista a 
opinião do público e da crítica pelo seu estilo cheio 
de vivacidade e entusiasmo.

“Pang tem ao mesmo tempo o estilo de Seiji Ozawa 
e de Riccardo Muti.”

(Der Kurier, Áustria)
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Teatro para a Infância pela Camaleão

Espectáculo de poesia com música ao vivo, para 
a infância, em que dois personagens conversam e 
brincam a partir de poemas. Toda a estrutura cénica se 
baseia no jogo da acção (lúdica, clownesca) e da palavra 
(nas suas vertentes de imagem/conteúdo e som).

«Qual é a cor do teu sorriso?», «E agora, qual é a cor 
do teu sorriso?» são perguntas do diálogo entre os 
personagens, recorrentes durante o espectáculo, 
que têm como resposta a temática do(s) poema(s) 

Pang Ka Pang Lin Jie Rão Kyao

que se segue(m); como se o «mar», os «segredos», os 
«pássaros das árvores» fossem «estados de alma». 
Assim, podemos dizer que este espectáculo é uma 
metáfora construída em forma de jogo lúdico. Cada 
poema é um «coelho» de onde tiramos «cartolas».

Com o patrocínio da Fundação Luso

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 18H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço 1 €  .  Nota: repete dia 28

ENCONTRO À SOMBRA
Conversa – Tertúlia orientada por Elsa Ligeiro

Encontro à Sombra para uma conversa-tertúlia sobre 
Património Literário de Coimbra - Antero de Quental, 
Eça de Queirós e Camilo Pessanha. 

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 21H00
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COIMBRA E O MUNDO
Orquestra Clássica do Centro
David Wyn Lloyd, maestro
Dejan Ivanovic, guitarra clássica

CARLOS SEIXAS (1704 – 1742)
Sinfonia em Si bemol maior
JOAQUÍN RODRIGO (1901 – 1999)
“Concierto de Aranjuez” 
FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
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Carlos Seixas nasceu em Coimbra em 1704. Aos 14 
anos sucedeu ao pai no cargo de organista da Sé de 
Coimbra. Dois anos depois conquistou o disputado 
cargo de organista da Capela Real, em Lisboa, 
onde veio a falecer. Figura de destaque da música 
portuguesa do séc. XVIII, dele restam poucas obras e 
nenhum manuscrito autografado, desaparecidos no 
terramoto de 1755.

Joaquín Rodrigo perdeu a visão com apenas 3 anos 
de idade, o que não o impediu de se tornar um exímio 
pianista. Estudou em Paris com Paul Dukas e, de 
regresso a Espanha, compôs o concerto para guitarra e 
orquestra em 1939. A obra evoca a música do séc. XVIII, 
o neoclassicismo do séc. XX e o flamenco. O charme e 
equilíbrio destes elementos fez com que se tornasse no 
mais célebre concerto de guitarra de sempre. 

Schubert escreveu a 5ª sinfonia em 1816, com apenas 19 
anos. Apesar de ser uma obra de juventude, concentra as 
características da música do compositor, nomeadamente 
a sua extraordinária criatividade melódica. 

Raúl Ferrão, militar de carreira, compôs “Coimbra”, 
a canção portuguesa mais interpretada no mundo 
inteiro e que ficou internacionalmente conhecida 
a partir de 1950, depois de Amália Rodrigues a ter 
cantado numa digressão internacional. É igualmente 
conhecida por Avril au Portugal ou April in Portugal.

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) foi formada em 
2001 e ao longo destes anos tem procurado levar a 
música erudita a toda a Região Centro, colaborando com 
diversas entidades. Do seu historial têm-se destacado 
concertos em monumentos arquitectónicos, juntando 
no mesmo espaço os patrimónios arquitectónico e 
musical. Para além da actividade concertística, com 
a colaboração de vários solistas e maestros, a OCC 
tem promovido igualmente festivais, concursos e 
conferências. Organiza anualmente, desde 2007, os 
Encontros Internacionais da Guitarra Portuguesa. 
Em 2013 estreou, no Festival das Artes, a ópera “Os 
Sinos da Macieira” de Marina Pikoul. Também nesse 
ano foi editado o CD “Em Memória da Madrugada 
(em Coimbra)”, com a participação do solista Dejan 
Ivanovic.

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. Radicado em Portugal 

há vários anos, foi solista do naipe de violas da 
Orquestra do Porto, iniciando depois uma actividade 
lectiva em várias escolas profissionais, como a 
Artave. É docente na Universidade de Aveiro desde 
1996. Dirigiu a Orquestra da Universidade entre 
1998 e 2008 e é Director Artístico e Maestro titular 
da Orquestra Clássica do Centro desde Abril de 2012.

Dejan Ivanovic nasceu em Tuzla, Bósnia-Herzegovina. 
Estudou na Academia de Música de Zagreb e foi 
galardoado com o 1º prémio em diversos concursos 
internacionais. Actuou em vários festivais europeus, 
entre os quais o Festival de Verão de Edimburgo, 
o Festival da Costa do Estoril e na “Guitarra Viva” 
(Zagreb - Croácia). Colabora regularmente com a 
Orquestra Real de Câmara da Wallonie, Orquestra 
de Benicássim, Orquestra de Câmara da Eslováquia, 
Orquestra Sinfónica de Vojvodina e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa. Faz parte do Duo de 

Guitarras Kontaxakis-Ivanovic. É fundador e foi 
director artístico do Festival Internacional de 
Guitarra Clássica “Guitarmania” (Lisboa). Lecciona, 
desde 2007, Guitarra Clássica na Universidade de 
Évora, onde prepara o seu doutoramento orientado 
pelo Prof. Christopher Bochmann. 

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 22H30

› Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas. Sala Aqua
Entrada livre

UNIVERSIDADES PATRIMÓNIO DA 
HUMANIDADE
Fernando Galván, Reitor da Universidade de Alcalá
João Gabriel Silva, Reitor da Universidade de 
Coimbra

David Wyn Lloyd Dejan Ivanovic

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 11H00

› Serviço Educativo

Museu da Ciência
Número máximo de participantes: 20
Inscrições: geral@museudaciência.org
Contacto para preçário geral: Tel. (+351) 239 854 350

ATELIER DE PINTURA DE AZULEJO 
GEOMÉTRICO

Venha conhecer a história da arte do azulejo em 
Coimbra. Crie você mesmo, de forma manual, o seu 
azulejo geométrico.

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 16H00

› Serviço Educativo

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

HISTÓRIA E MITO
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).

Da sua vastíssima  obra de ficção referimos entre 
outras: “Amadeo”, 1984. “Guilhermina”, 1986. “Tocata 
para Dois Clarins”, 1992. “As Batalhas do Caia”, 
1995. “Peregrinação de Barnabé das Índias”, 1998. 
“Ursamaior”, 2000. “O Anel de Basalto e Outras 
Narrativas”, 2002. “Oríon”, 2003. “Gémeos”, 2004. 
“Camilo Broca”, 2006. “Boa noite, senhor Soares”, 
2008. “Tiago Veiga, uma biografia”, 2011.

Dos inúmeros prémios que recebeu destacam-se:
Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação 
Portuguesa de Escritores, pelo romance “Amadeo”. 
Prémio The Best of Porto, 2006. Prémio PEN Clube 
Português, pelo romance “Camilo Broca”. Prémio 
Vergílio Ferreira. Prémio Fernando Namora. E o 
Prémio Pessoa pelo conjunto da sua obra.

Mário Cláudio tem obras traduzidas em inglês, 
castelhano, francês, italiano, alemão, húngaro, checo 
e croata.

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 21H30

› Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Preço 10 €

A FLOR DO LÁCIO
André Gago, narrador

Aluísio Neves, percussão
João Penedo, contrabaixo
Tiago Inuit, guitarra portuguesa e direcção musical

A “Flor do Lácio” assinala e celebra a recepção da 
língua portuguesa como especiaria não declarada nos 
manifestos da carga transportada no bojo das caravelas 
e dos navios negreiros. Esse património comum e 
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Carlos Seixas nasceu em Coimbra em 1704. Aos 14 
anos sucedeu ao pai no cargo de organista da Sé de 
Coimbra. Dois anos depois conquistou o disputado 
cargo de organista da Capela Real, em Lisboa, 
onde veio a falecer. Figura de destaque da música 
portuguesa do séc. XVIII, dele restam poucas obras e 
nenhum manuscrito autografado, desaparecidos no 
terramoto de 1755.

Joaquín Rodrigo perdeu a visão com apenas 3 anos 
de idade, o que não o impediu de se tornar um exímio 
pianista. Estudou em Paris com Paul Dukas e, de 
regresso a Espanha, compôs o concerto para guitarra e 
orquestra em 1939. A obra evoca a música do séc. XVIII, 
o neoclassicismo do séc. XX e o flamenco. O charme e 
equilíbrio destes elementos fez com que se tornasse no 
mais célebre concerto de guitarra de sempre. 

Schubert escreveu a 5ª sinfonia em 1816, com apenas 19 
anos. Apesar de ser uma obra de juventude, concentra as 
características da música do compositor, nomeadamente 
a sua extraordinária criatividade melódica. 

Raúl Ferrão, militar de carreira, compôs “Coimbra”, 
a canção portuguesa mais interpretada no mundo 
inteiro e que ficou internacionalmente conhecida 
a partir de 1950, depois de Amália Rodrigues a ter 
cantado numa digressão internacional. É igualmente 
conhecida por Avril au Portugal ou April in Portugal.

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) foi formada em 
2001 e ao longo destes anos tem procurado levar a 
música erudita a toda a Região Centro, colaborando com 
diversas entidades. Do seu historial têm-se destacado 
concertos em monumentos arquitectónicos, juntando 
no mesmo espaço os patrimónios arquitectónico e 
musical. Para além da actividade concertística, com 
a colaboração de vários solistas e maestros, a OCC 
tem promovido igualmente festivais, concursos e 
conferências. Organiza anualmente, desde 2007, os 
Encontros Internacionais da Guitarra Portuguesa. 
Em 2013 estreou, no Festival das Artes, a ópera “Os 
Sinos da Macieira” de Marina Pikoul. Também nesse 
ano foi editado o CD “Em Memória da Madrugada 
(em Coimbra)”, com a participação do solista Dejan 
Ivanovic.

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. Radicado em Portugal 

há vários anos, foi solista do naipe de violas da 
Orquestra do Porto, iniciando depois uma actividade 
lectiva em várias escolas profissionais, como a 
Artave. É docente na Universidade de Aveiro desde 
1996. Dirigiu a Orquestra da Universidade entre 
1998 e 2008 e é Director Artístico e Maestro titular 
da Orquestra Clássica do Centro desde Abril de 2012.

Dejan Ivanovic nasceu em Tuzla, Bósnia-Herzegovina. 
Estudou na Academia de Música de Zagreb e foi 
galardoado com o 1º prémio em diversos concursos 
internacionais. Actuou em vários festivais europeus, 
entre os quais o Festival de Verão de Edimburgo, 
o Festival da Costa do Estoril e na “Guitarra Viva” 
(Zagreb - Croácia). Colabora regularmente com a 
Orquestra Real de Câmara da Wallonie, Orquestra 
de Benicássim, Orquestra de Câmara da Eslováquia, 
Orquestra Sinfónica de Vojvodina e Orquestra 
Metropolitana de Lisboa. Faz parte do Duo de 

Guitarras Kontaxakis-Ivanovic. É fundador e foi 
director artístico do Festival Internacional de 
Guitarra Clássica “Guitarmania” (Lisboa). Lecciona, 
desde 2007, Guitarra Clássica na Universidade de 
Évora, onde prepara o seu doutoramento orientado 
pelo Prof. Christopher Bochmann. 

22 DE JULHO, 3ª FEIRA, 22H30

› Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas. Sala Aqua
Entrada livre

UNIVERSIDADES PATRIMÓNIO DA 
HUMANIDADE
Fernando Galván, Reitor da Universidade de Alcalá
João Gabriel Silva, Reitor da Universidade de 
Coimbra

David Wyn Lloyd Dejan Ivanovic

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 11H00

› Serviço Educativo

Museu da Ciência
Número máximo de participantes: 20
Inscrições: geral@museudaciência.org
Contacto para preçário geral: Tel. (+351) 239 854 350

ATELIER DE PINTURA DE AZULEJO 
GEOMÉTRICO

Venha conhecer a história da arte do azulejo em 
Coimbra. Crie você mesmo, de forma manual, o seu 
azulejo geométrico.

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 16H00

› Serviço Educativo

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

HISTÓRIA E MITO
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).

Da sua vastíssima  obra de ficção referimos entre 
outras: “Amadeo”, 1984. “Guilhermina”, 1986. “Tocata 
para Dois Clarins”, 1992. “As Batalhas do Caia”, 
1995. “Peregrinação de Barnabé das Índias”, 1998. 
“Ursamaior”, 2000. “O Anel de Basalto e Outras 
Narrativas”, 2002. “Oríon”, 2003. “Gémeos”, 2004. 
“Camilo Broca”, 2006. “Boa noite, senhor Soares”, 
2008. “Tiago Veiga, uma biografia”, 2011.

Dos inúmeros prémios que recebeu destacam-se:
Grande Prémio de Romance e Novela, da Associação 
Portuguesa de Escritores, pelo romance “Amadeo”. 
Prémio The Best of Porto, 2006. Prémio PEN Clube 
Português, pelo romance “Camilo Broca”. Prémio 
Vergílio Ferreira. Prémio Fernando Namora. E o 
Prémio Pessoa pelo conjunto da sua obra.

Mário Cláudio tem obras traduzidas em inglês, 
castelhano, francês, italiano, alemão, húngaro, checo 
e croata.

23 DE JULHO, 4ª FEIRA, 21H30

› Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Preço 10 €

A FLOR DO LÁCIO
André Gago, narrador

Aluísio Neves, percussão
João Penedo, contrabaixo
Tiago Inuit, guitarra portuguesa e direcção musical

A “Flor do Lácio” assinala e celebra a recepção da 
língua portuguesa como especiaria não declarada nos 
manifestos da carga transportada no bojo das caravelas 
e dos navios negreiros. Esse património comum e 
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embarcadiço que, como outros bens, foi cultivado em 
todas as latitudes do mundo, é aqui relembrado através 
da poesia e dos cancioneiros, com especial relevo 
para o diálogo entre o Brasil e Portugal. Canções bem 
conhecidas do público convivem com textos e poemas 
que as inspiraram, e alguns poemas, porventura menos 
conhecido, inspiraram novas canções, que aqui terão a 
sua estreia absoluta.

Canções e poemas de: Agostinho Neto, Alain Oulman, 
Alexandre O’Neill, André Gago, Bernardo Soares, 
Caetano Veloso, Castro Alves, Chico Buarque, 
Fernando Pessoa, Gilberto Mendonça Teles, Herbert 
Vianna, João Melo, Joaquim Nabuco, Jorge Vera-
Cruz Barbosa, Olavo Bilac, Luandino Vieira, Luiz Vaz 
de Camões, Manoel de Barros, Natália Correia, Ruy 
Guerra, Vasco Graça Moura e Vinicius de Morais.

André Gago frequentou ao longo da sua carreira 
vários cursos, designadamente o curso de Formação 
de Actores da Comuna-Teatro de Pesquisa, Iniciação 
à Técnica da Máscara, por Filipe Crawford, Master 
di Commedia dell’Arte, por Ferruccio Soleri, Piccolo 
Teatro di Milano, Milão, 1º Laborattorio Europeo di 
Commedia dell’Arte, por Ferruccio Soleri, Vicenza, 
Rencontres aux Bouffes du Nord, por Peter Brook, 
Paris, Mímica, por Daniel Stein, Introdução ao 
Método da Análise Activa, por Heloísa Machado.
Tem realizado inúmeros workshops sobre Técnica 
da Máscara, entre outras actividades pedagógicas.

Como encenador/director e também como Actor, 
destacam-se nos últimos anos: 2013 / “Os três 
últimos dias de Fernando Pessoa. Um delírio”; 2012 
| “Beat Hotel”, concerto poético com poesia de 
Allen Ginsberg, Gregory Corso, William S.Burroughs, 
Lawrence Ferlinghetti e Jack Kerouac, Teatro 

Instável / Festival Silêncio; 2010 | “Caminha, Pêro 
Vaz (a Carta de Pêro Vaz de Caminha), “Atrás das 
Máscaras”, espectáculo/conferência; 2009 |  “Noite 
Antiquíssima”, poesia de Álvaro de Campos; 2008 | 
“Hamlet, Heterónimos, Pessoas...”, vários autores; 2007 
| “Hamlet”, de William Shakespeare, Teatro Instável | 
Inatel-Teatro da Trindade; 2004 | “A Gargalhada de 
Yorick”, adaptação de Hamlet, de William Shakespeare.

Tem ainda inúmeras participações no cinema e na 
televisão.

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 11H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: 1 €  .  Nota: repetição do dia 22

QUAL É A COR DO TEU SORRISO? 

Teatro para a Infância pela Camaleão
Espectáculo de Poesia com algumas canções

Com o patrocínio da Fundação Luso

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 16H30

› Serviço Educativo

Hotel Quinta das Lágrimas. Sala Aqua
Entrada Livre  .  Lotação limitada
Idade: 9 aos 11 anos

AS CRIANÇAS EM SEGURANÇA 

Prevenção Rodoviária promovida pela seguradora
AXA Portugal

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 18H30

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Entrada Livre

CONCERTO DA JUVENTUDE
Conservatório de Música de Coimbra

Standards de Jazz e Temas Originais

The Jazz Makers Ensemble:
Maria João Nunes, trompete;
André Pimenta, trombone; Rodrigo Rama, piano;
Diogo Vidal, guitarra; Carlos Borges, baixo eléctrico; 
João Vaz, bateria

Jirólio Collective:
Pedro Jerónimo, trompete; Tiago Batista, vibrafone; 
Carlos Fernandes, guitarra;
Francisco Soares, baixo eléctrico;
Flávio Martins, bateria

Estes colectivos foram criados para proporcionar 
experiências performativas, no âmbito do 
pequeno ensemble, aos alunos do curso profissional 
do Conservatório de Música de Coimbra. Quebrando as 
barreiras da disciplina de combo, este alunos “enfrentam” 
o grande público, oferecendo o que de melhor têm 
vindo a aprender na sua jornada de descoberta do 
jazz. Uma escolha de repertório abrangente enaltece 
as potencialidades e singularidades deste tipo de 
agrupamento, conferindo aos alunos uma percepção 
da linguagem idiomática característica de cada 
período. A singularidade de cada um dos combos e dos 
seus protagonistas é totalmente potenciada por cada 
um dos professores responsáveis, que subtilmente 
orientam o caminho de cada agrupamento, conferindo-
lhes características distintas mas coerentes.

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 10 € 

LEGADO ROMÂNTICO
Recital de piano

Raúl da Costa

SCHUBERT (1797 – 1828) / LISZT (1811 – 1886)
Quatro “Lieder”

LUÍS COSTA (1879 – 1960)
“Campanários” e “Roda o Vento nas Searas”

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
“Valsas Nobres e Sentimentais”

JOSÉ VIANNA DA MOTTA (1868 - 1948)
Balada Op. 16

FRANZ LISZT (1811 – 1886)
“Rapsódia Espanhola”

Schubert escreveu, ao longo dos seus 31 anos de 
vida, uma extensa obra musical. Destacam-se a 
centenas de canções, ou lieder, género no qual foi 
particulamente influente e brilhante. O modo como 
articula a voz e o piano, as melodias inesquecíveis, a 
forma como a música reflecte o texto fazem com que, 
ainda hoje, sejam consideradas obras-primas.

Franz Liszt deslocou-se a Viena para participar 
em concertos de solidariedade com as vítimas de 
um violento desastre natural na sua Hungria natal. 
Esta viagem fê-lo redescobrir os lieder de Schubert, 
que de imediato adaptou ao piano, simultaneamente 
respeitando e engrandecendo o original.

A “Rapsódia Espanhola”, composta por Liszt em 
1858, evoca duas músicas de origem ibérica: Jota 
Aragonesa, dança da região de Aragão, no Norte de 
Espanha e o conhecido tema “La Folia”, cuja origem 
se perde no tempo, mas é mencionada pela 1ª vez 
num manuscrito português do séc XV.

Luís Costa foi um destacado pianista e compositor 
português, do Norte do país. Estudou com Bernardo 
Moreira de Sá, que viria a ser seu sogro, e com Vianna 
da Motta, Stavenhagen, Ansorge e Busoni, seguindo 
a linhagem de Liszt. A sua obra reflecte o gosto pela 
natureza, nomeadamente pelas paisagens minhotas 
que conheceu na infância. 

Maurice Ravel descobriu, em 1911, uma colecção 
de valsas sentimentais e nobres de Franz Shubert. 
Nesse mesmo ano o pianista e compositor francês, 
por elas inspirado, decidiu escrever o seu próprio 
ciclo de oito valsas, dedicadas ao “prazer delicioso e 
sempre renovado de uma ocupação inútil ”.

Vianna da Motta foi um dos últimos e mais 
destacados discípulos de Franz Liszt, com quem 
estudou em Weimar, em 1885. Para além de 
extraordinário pianista e pedagogo, foi pioneiro na 
introdução de material musical popular português 
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embarcadiço que, como outros bens, foi cultivado em 
todas as latitudes do mundo, é aqui relembrado através 
da poesia e dos cancioneiros, com especial relevo 
para o diálogo entre o Brasil e Portugal. Canções bem 
conhecidas do público convivem com textos e poemas 
que as inspiraram, e alguns poemas, porventura menos 
conhecido, inspiraram novas canções, que aqui terão a 
sua estreia absoluta.

Canções e poemas de: Agostinho Neto, Alain Oulman, 
Alexandre O’Neill, André Gago, Bernardo Soares, 
Caetano Veloso, Castro Alves, Chico Buarque, 
Fernando Pessoa, Gilberto Mendonça Teles, Herbert 
Vianna, João Melo, Joaquim Nabuco, Jorge Vera-
Cruz Barbosa, Olavo Bilac, Luandino Vieira, Luiz Vaz 
de Camões, Manoel de Barros, Natália Correia, Ruy 
Guerra, Vasco Graça Moura e Vinicius de Morais.

André Gago frequentou ao longo da sua carreira 
vários cursos, designadamente o curso de Formação 
de Actores da Comuna-Teatro de Pesquisa, Iniciação 
à Técnica da Máscara, por Filipe Crawford, Master 
di Commedia dell’Arte, por Ferruccio Soleri, Piccolo 
Teatro di Milano, Milão, 1º Laborattorio Europeo di 
Commedia dell’Arte, por Ferruccio Soleri, Vicenza, 
Rencontres aux Bouffes du Nord, por Peter Brook, 
Paris, Mímica, por Daniel Stein, Introdução ao 
Método da Análise Activa, por Heloísa Machado.
Tem realizado inúmeros workshops sobre Técnica 
da Máscara, entre outras actividades pedagógicas.

Como encenador/director e também como Actor, 
destacam-se nos últimos anos: 2013 / “Os três 
últimos dias de Fernando Pessoa. Um delírio”; 2012 
| “Beat Hotel”, concerto poético com poesia de 
Allen Ginsberg, Gregory Corso, William S.Burroughs, 
Lawrence Ferlinghetti e Jack Kerouac, Teatro 

Instável / Festival Silêncio; 2010 | “Caminha, Pêro 
Vaz (a Carta de Pêro Vaz de Caminha), “Atrás das 
Máscaras”, espectáculo/conferência; 2009 |  “Noite 
Antiquíssima”, poesia de Álvaro de Campos; 2008 | 
“Hamlet, Heterónimos, Pessoas...”, vários autores; 2007 
| “Hamlet”, de William Shakespeare, Teatro Instável | 
Inatel-Teatro da Trindade; 2004 | “A Gargalhada de 
Yorick”, adaptação de Hamlet, de William Shakespeare.

Tem ainda inúmeras participações no cinema e na 
televisão.

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 11H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: 1 €  .  Nota: repetição do dia 22

QUAL É A COR DO TEU SORRISO? 

Teatro para a Infância pela Camaleão
Espectáculo de Poesia com algumas canções

Com o patrocínio da Fundação Luso

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 16H30

› Serviço Educativo

Hotel Quinta das Lágrimas. Sala Aqua
Entrada Livre  .  Lotação limitada
Idade: 9 aos 11 anos

AS CRIANÇAS EM SEGURANÇA 

Prevenção Rodoviária promovida pela seguradora
AXA Portugal

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 18H30

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Entrada Livre

CONCERTO DA JUVENTUDE
Conservatório de Música de Coimbra

Standards de Jazz e Temas Originais

The Jazz Makers Ensemble:
Maria João Nunes, trompete;
André Pimenta, trombone; Rodrigo Rama, piano;
Diogo Vidal, guitarra; Carlos Borges, baixo eléctrico; 
João Vaz, bateria

Jirólio Collective:
Pedro Jerónimo, trompete; Tiago Batista, vibrafone; 
Carlos Fernandes, guitarra;
Francisco Soares, baixo eléctrico;
Flávio Martins, bateria

Estes colectivos foram criados para proporcionar 
experiências performativas, no âmbito do 
pequeno ensemble, aos alunos do curso profissional 
do Conservatório de Música de Coimbra. Quebrando as 
barreiras da disciplina de combo, este alunos “enfrentam” 
o grande público, oferecendo o que de melhor têm 
vindo a aprender na sua jornada de descoberta do 
jazz. Uma escolha de repertório abrangente enaltece 
as potencialidades e singularidades deste tipo de 
agrupamento, conferindo aos alunos uma percepção 
da linguagem idiomática característica de cada 
período. A singularidade de cada um dos combos e dos 
seus protagonistas é totalmente potenciada por cada 
um dos professores responsáveis, que subtilmente 
orientam o caminho de cada agrupamento, conferindo-
lhes características distintas mas coerentes.

24 DE JULHO, 5ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 10 € 

LEGADO ROMÂNTICO
Recital de piano

Raúl da Costa

SCHUBERT (1797 – 1828) / LISZT (1811 – 1886)
Quatro “Lieder”

LUÍS COSTA (1879 – 1960)
“Campanários” e “Roda o Vento nas Searas”

MAURICE RAVEL (1875 – 1937)
“Valsas Nobres e Sentimentais”

JOSÉ VIANNA DA MOTTA (1868 - 1948)
Balada Op. 16

FRANZ LISZT (1811 – 1886)
“Rapsódia Espanhola”

Schubert escreveu, ao longo dos seus 31 anos de 
vida, uma extensa obra musical. Destacam-se a 
centenas de canções, ou lieder, género no qual foi 
particulamente influente e brilhante. O modo como 
articula a voz e o piano, as melodias inesquecíveis, a 
forma como a música reflecte o texto fazem com que, 
ainda hoje, sejam consideradas obras-primas.

Franz Liszt deslocou-se a Viena para participar 
em concertos de solidariedade com as vítimas de 
um violento desastre natural na sua Hungria natal. 
Esta viagem fê-lo redescobrir os lieder de Schubert, 
que de imediato adaptou ao piano, simultaneamente 
respeitando e engrandecendo o original.

A “Rapsódia Espanhola”, composta por Liszt em 
1858, evoca duas músicas de origem ibérica: Jota 
Aragonesa, dança da região de Aragão, no Norte de 
Espanha e o conhecido tema “La Folia”, cuja origem 
se perde no tempo, mas é mencionada pela 1ª vez 
num manuscrito português do séc XV.

Luís Costa foi um destacado pianista e compositor 
português, do Norte do país. Estudou com Bernardo 
Moreira de Sá, que viria a ser seu sogro, e com Vianna 
da Motta, Stavenhagen, Ansorge e Busoni, seguindo 
a linhagem de Liszt. A sua obra reflecte o gosto pela 
natureza, nomeadamente pelas paisagens minhotas 
que conheceu na infância. 

Maurice Ravel descobriu, em 1911, uma colecção 
de valsas sentimentais e nobres de Franz Shubert. 
Nesse mesmo ano o pianista e compositor francês, 
por elas inspirado, decidiu escrever o seu próprio 
ciclo de oito valsas, dedicadas ao “prazer delicioso e 
sempre renovado de uma ocupação inútil ”.

Vianna da Motta foi um dos últimos e mais 
destacados discípulos de Franz Liszt, com quem 
estudou em Weimar, em 1885. Para além de 
extraordinário pianista e pedagogo, foi pioneiro na 
introdução de material musical popular português 
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nas suas composições. A Balada op.16 (1905) é disso 
um bom exemplo, citando dois temas populares: “A 
Tricana da aldeia” e “Ave Maria”. 

Raúl da Costa nasceu na Póvoa de Varzim em 
1993 e começou a estudar música com 7 anos de 
idade. Ingressou na Academia de Música S.Pio X, 
estudando com Álvaro Teixeira Lopes. Em 2011 
iniciou os seus estudos na Hochschule für Musik, 
Theater und Medien, em Hannover, na classe 
do já falecido Karl-Heinz Kämmerling. Estuda 
actualmente com Bernd Goetzke. Participou 
em masterclasses com Dmitri Bashkirov, Galina 
Eguiazarova, Lev Natochenny, Roger Muraro, 
Boris Berezovsky, Maria João Pires, Miguel 
Borges Coelho e Artur Pizarro, com quem trabalha 
regularmente. 

Desde muito novo que se apresenta em público, 
tocando em importantes salas de concerto nacionais 
e participando em festivais. Foi distinguido por 
quatro vezes com “A Melhor Interpretação de 
obra portuguesa” e foi premiado no 1º Concurso 
da União Europeia, onde representou Portugal. 
Foi galardoado com o 1º prémio no Concurso 
Internacional de Piano em San Sebastian 
(Espanha), no Concurso Scriabin (Paris) e, mais 
recentemente, no Concurso Young Pianist of the 
North (Membro da Fundação Alink-Argerich) em 
Newcastle (Inglaterra).

É bolseiro da Yamaha Musical Foundation of Europe 
e da Yehudi Menuhin Live Music Now Foundation.

Com o patrocínio de IDEALTOWER

25 DE JULHO, 6ª FEIRA, 20H30

› Ciclo da Gastronomia

Hotel Quinta das Lágrimas
Preço: 50 € 

TRÊS CHEFS COZINHAM  DIETA 
MEDITERRÂNICA
Chef Miguel Laffan
Chef Rui Martins
Chef Albano Lourenço

Um jantar confeccionado por três Chefs de renome, 
tendo presente a Dieta Mediterrânica, declarada em 
Novembro de 2010, Património Cultural Imaterial da 
Humanidade pela UNESCO. A Dieta Mediterrânica é 
um conjunto de práticas tradicionais, conhecimentos 
e habilidades transmitidas de geração em geração 
e que proporciona um sentimento de pertença e 
de continuidade para as comunidades envolvidas. 
Distingue-se pelo consumo elevado de frutas, legumes 
e peixe e uma forma de confeccionar os alimentos 
usando mais azeite, especiarias e ervas do que sal.

Miguel Laffan faz parte da nova geração de 
“Chefes” que estão a criar um novo caminho 
gastronómico para Portugal. A sua cozinha de 
inspiração mediterrânica ganhou nova dimensão 
com a sua curiosidade na cozinha luso-asiática e 
do médio Oriente, donde resultou uma cozinha rica, 
fresca e sedutora.

Foi no mais recente Resort de luxo do Alentejo, o 
L’AND Vineyards,  que Laffan encontrou o seu “terroir”, 
e sobre as estrelas do céu Alentejano este jovem 
cozinheiro imagina e cria os seus pratos de excepção.

Chefiou equipas em hotéis de referência tais 
como: Hotel Casa Velha do Palheiro no Funchal 
(Relais&Châteaux); Hotel Quinta da Casa Branca, 
uma boutique Hotel com assinatura da Small 
Luxury Hotels, Ilha da Madeira; L’AND Vineyard’s  
Small Luxury Hotels (wine resort 50 best of travel 
and leisure, Condenast) Montemor-o-Novo.

Em 20 de Novembro de 2013, conquista, para o 
restaurante L’And, a primeira Estrela Michelin da 
sua carreira e do Alentejo.

Rui Martins, Chefe de Cozinha na Quinta Del 
Rei, em Vizela, junta ao seu curriculum outras 
actividades, sendo formador na escola profissional 

de Esposende e encabeçando um projecto 
denominado “Chefe por uma causa”. Trabalho, rigor 
e perseverança, são o seu lema.

Em 2012, classificou-se em 2º lugar no Concurso 
“Chefe Cozinheiro do Ano” e foi um dos três finalistas 
do “Top Chef “. Venceu a etapa Norte/Centro e foi 
finalista do “Chefe Cozinheiro do Ano” 2014.

O prato preferido de Rui Martins é um bom arroz de 
“pica no chão” feito com o melhor galo de capoeira. 
A inspiração para cozinhar vem das suas vivências 
do dia-a-dia, das cores e dos cheiros que o rodeiam 
e das viagens que faz. Mas acima de tudo da sua 
região, o Minho, onde existe um sem fim de produtos 
a descobrir e do que via a sua Avó fazer e o gosto 
com que o fazia. Desde sempre soube que queria 
ser cozinheiro profissional, pois o gosto já o tinha 
e a vontade também, faltava o saber. O saber que 
se vai adquirindo e aprendendo. “Quem não vive 
para servir, não serve para viver”. “Isto para mim é 
cozinha“ costuma dizer.

Albano Lourenço, Chefe Executivo da Quinta das 
Lágrimas, é um perfeito exemplo de amor pela arte 
gastronómica, o que lhe foi reconhecido em 2004 
com a obtenção da estrela Michelin no restaurante 
Arcadas e com a distinção de “Figura do Ano” em 
2005 pela InterMagazine, revista de referência no 
sector gastronómico em Portugal. 

Natural de Coimbra, Albano cedo rumou ao Algarve, 
onde ganhou experiência cozinhando em alguns dos 
melhores restaurantes de Portugal, nomeadamente 
o Ermitage e o São Gabriel (ambos com uma estrela 
Michelin). Neste último, Albano Lourenço contribuiu 
decisivamente para a obtenção da estrela Michelin 
enquanto Chefe Assistente e mais tarde Chefe 
Executivo.

Saudoso da terra onde nasceu, Albano decidiu aceitar 

o convite para chefiar o projecto gastronómico 
da Quinta das Lágrimas. A sua motivação é a de 
fazer da cidade dos Amores e dos Doutores uma 
referência gastronómica em Portugal. Para tal 
conta com a sua criatividade, com uma equipa de 
jovens certezas, com uma aposta nos melhores 
ingredientes (alguns produzidos biologicamente 
na Quinta) e com os trezentos anos de tradição 
culinária da Quinta das Lágrimas onde está a fazer, 
não só um templo da gastronomia, mas também um 
local onde a formação de jovens cozinheiros é uma 
prioridade. 

25 DE JULHO, 6ª FEIRA, 21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 1 €

Abílio Hernandez, Comissário

ACTO DA PRIMAVERA
Ano: 1963; Duração: 94 min.
Realização: Manoel de Oliveira

AS PEDRAS E O TEMPO
Ano: 1961; Duração: 16 min.
Realização: Fernando Lopes

Acto da Primavera - Neste filme admirável, uma das 
obras maiores de toda a sua longa carreira, Manoel 
de Oliveira filma a representação anual da “Paixão 
de Cristo” pelo povo da transmontana aldeia da 
Curalha, no concelho de Chaves, a partir de um texto 
do século XVI.  

Obra situada entre o documental e a ficção, “Acto da 
Primavera” compõe-se sobretudo de planos longos, 
que Oliveira filma ao ar livre e com luz natural, nos 

 Miguel Laffan Rui Martins Albano Lourenço 
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nas suas composições. A Balada op.16 (1905) é disso 
um bom exemplo, citando dois temas populares: “A 
Tricana da aldeia” e “Ave Maria”. 

Raúl da Costa nasceu na Póvoa de Varzim em 
1993 e começou a estudar música com 7 anos de 
idade. Ingressou na Academia de Música S.Pio X, 
estudando com Álvaro Teixeira Lopes. Em 2011 
iniciou os seus estudos na Hochschule für Musik, 
Theater und Medien, em Hannover, na classe 
do já falecido Karl-Heinz Kämmerling. Estuda 
actualmente com Bernd Goetzke. Participou 
em masterclasses com Dmitri Bashkirov, Galina 
Eguiazarova, Lev Natochenny, Roger Muraro, 
Boris Berezovsky, Maria João Pires, Miguel 
Borges Coelho e Artur Pizarro, com quem trabalha 
regularmente. 

Desde muito novo que se apresenta em público, 
tocando em importantes salas de concerto nacionais 
e participando em festivais. Foi distinguido por 
quatro vezes com “A Melhor Interpretação de 
obra portuguesa” e foi premiado no 1º Concurso 
da União Europeia, onde representou Portugal. 
Foi galardoado com o 1º prémio no Concurso 
Internacional de Piano em San Sebastian 
(Espanha), no Concurso Scriabin (Paris) e, mais 
recentemente, no Concurso Young Pianist of the 
North (Membro da Fundação Alink-Argerich) em 
Newcastle (Inglaterra).

É bolseiro da Yamaha Musical Foundation of Europe 
e da Yehudi Menuhin Live Music Now Foundation.

Com o patrocínio de IDEALTOWER

25 DE JULHO, 6ª FEIRA, 20H30

› Ciclo da Gastronomia

Hotel Quinta das Lágrimas
Preço: 50 € 

TRÊS CHEFS COZINHAM  DIETA 
MEDITERRÂNICA
Chef Miguel Laffan
Chef Rui Martins
Chef Albano Lourenço

Um jantar confeccionado por três Chefs de renome, 
tendo presente a Dieta Mediterrânica, declarada em 
Novembro de 2010, Património Cultural Imaterial da 
Humanidade pela UNESCO. A Dieta Mediterrânica é 
um conjunto de práticas tradicionais, conhecimentos 
e habilidades transmitidas de geração em geração 
e que proporciona um sentimento de pertença e 
de continuidade para as comunidades envolvidas. 
Distingue-se pelo consumo elevado de frutas, legumes 
e peixe e uma forma de confeccionar os alimentos 
usando mais azeite, especiarias e ervas do que sal.

Miguel Laffan faz parte da nova geração de 
“Chefes” que estão a criar um novo caminho 
gastronómico para Portugal. A sua cozinha de 
inspiração mediterrânica ganhou nova dimensão 
com a sua curiosidade na cozinha luso-asiática e 
do médio Oriente, donde resultou uma cozinha rica, 
fresca e sedutora.

Foi no mais recente Resort de luxo do Alentejo, o 
L’AND Vineyards,  que Laffan encontrou o seu “terroir”, 
e sobre as estrelas do céu Alentejano este jovem 
cozinheiro imagina e cria os seus pratos de excepção.

Chefiou equipas em hotéis de referência tais 
como: Hotel Casa Velha do Palheiro no Funchal 
(Relais&Châteaux); Hotel Quinta da Casa Branca, 
uma boutique Hotel com assinatura da Small 
Luxury Hotels, Ilha da Madeira; L’AND Vineyard’s  
Small Luxury Hotels (wine resort 50 best of travel 
and leisure, Condenast) Montemor-o-Novo.

Em 20 de Novembro de 2013, conquista, para o 
restaurante L’And, a primeira Estrela Michelin da 
sua carreira e do Alentejo.

Rui Martins, Chefe de Cozinha na Quinta Del 
Rei, em Vizela, junta ao seu curriculum outras 
actividades, sendo formador na escola profissional 

de Esposende e encabeçando um projecto 
denominado “Chefe por uma causa”. Trabalho, rigor 
e perseverança, são o seu lema.

Em 2012, classificou-se em 2º lugar no Concurso 
“Chefe Cozinheiro do Ano” e foi um dos três finalistas 
do “Top Chef “. Venceu a etapa Norte/Centro e foi 
finalista do “Chefe Cozinheiro do Ano” 2014.

O prato preferido de Rui Martins é um bom arroz de 
“pica no chão” feito com o melhor galo de capoeira. 
A inspiração para cozinhar vem das suas vivências 
do dia-a-dia, das cores e dos cheiros que o rodeiam 
e das viagens que faz. Mas acima de tudo da sua 
região, o Minho, onde existe um sem fim de produtos 
a descobrir e do que via a sua Avó fazer e o gosto 
com que o fazia. Desde sempre soube que queria 
ser cozinheiro profissional, pois o gosto já o tinha 
e a vontade também, faltava o saber. O saber que 
se vai adquirindo e aprendendo. “Quem não vive 
para servir, não serve para viver”. “Isto para mim é 
cozinha“ costuma dizer.

Albano Lourenço, Chefe Executivo da Quinta das 
Lágrimas, é um perfeito exemplo de amor pela arte 
gastronómica, o que lhe foi reconhecido em 2004 
com a obtenção da estrela Michelin no restaurante 
Arcadas e com a distinção de “Figura do Ano” em 
2005 pela InterMagazine, revista de referência no 
sector gastronómico em Portugal. 

Natural de Coimbra, Albano cedo rumou ao Algarve, 
onde ganhou experiência cozinhando em alguns dos 
melhores restaurantes de Portugal, nomeadamente 
o Ermitage e o São Gabriel (ambos com uma estrela 
Michelin). Neste último, Albano Lourenço contribuiu 
decisivamente para a obtenção da estrela Michelin 
enquanto Chefe Assistente e mais tarde Chefe 
Executivo.

Saudoso da terra onde nasceu, Albano decidiu aceitar 

o convite para chefiar o projecto gastronómico 
da Quinta das Lágrimas. A sua motivação é a de 
fazer da cidade dos Amores e dos Doutores uma 
referência gastronómica em Portugal. Para tal 
conta com a sua criatividade, com uma equipa de 
jovens certezas, com uma aposta nos melhores 
ingredientes (alguns produzidos biologicamente 
na Quinta) e com os trezentos anos de tradição 
culinária da Quinta das Lágrimas onde está a fazer, 
não só um templo da gastronomia, mas também um 
local onde a formação de jovens cozinheiros é uma 
prioridade. 

25 DE JULHO, 6ª FEIRA, 21H30

› Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-A-Velha
Preço: 1 €

Abílio Hernandez, Comissário

ACTO DA PRIMAVERA
Ano: 1963; Duração: 94 min.
Realização: Manoel de Oliveira

AS PEDRAS E O TEMPO
Ano: 1961; Duração: 16 min.
Realização: Fernando Lopes

Acto da Primavera - Neste filme admirável, uma das 
obras maiores de toda a sua longa carreira, Manoel 
de Oliveira filma a representação anual da “Paixão 
de Cristo” pelo povo da transmontana aldeia da 
Curalha, no concelho de Chaves, a partir de um texto 
do século XVI.  

Obra situada entre o documental e a ficção, “Acto da 
Primavera” compõe-se sobretudo de planos longos, 
que Oliveira filma ao ar livre e com luz natural, nos 

 Miguel Laffan Rui Martins Albano Lourenço 
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TRILHO PELOS REVESTIMENTOS 
HISTÓRICOS DE CAL DO CENTRO 
HISTÓRICO DE COIMBRA
Os períodos pré-industriais e modernos

Com o Arq. Pedro Providência

Passeio à descoberta dos revestimentos históricos 
dos edifícios do Centro Histórico (CH) de Coimbra”, 
i.e., apresentação de alguns casos de estudo de 
revestimentos de cal executados em diferentes 
séculos do período pré-industrial, como servem de 
exemplo o Colégio de Jesus, a Sé Nova, para além 
de edifícios de habitação corrente, e do período 
moderno, nomeadamente os edifícios da Cidade 
Universitária, construídos na época do Estado Novo.

26 DE JULHO, SÁBADO, 18H30

› Ciclo da Música

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

JAZZ NUM DIA DE VERÃO
Constança Ochoa, voz
Luís Pedro Keating, guitarra; Décio Lima, baixo eléctrico

locais onde decorre a representação, criando uma 
atmosfera que combina as cores fortes dos figurinos 
fabricados pelos próprios aldeãos com a tonalidade 
terrosa da paisagem.

As Pedras e o Tempo - Assinado por um dos nossos 
maiores realizadores, este documentário sobre 
Évora marca o momento inaugural do Novo Cinema 
Português, revelando um novo modo de olhar e uma 
preocupação formal na composição da imagem que 
haveriam de marcar a prática fílmica dos jovens 
cineastas da década de sessenta. A beleza do preto 
e branco da fotografia e os movimentos de câmara 
conduzem o espectador pelas ruas e pela vida da 
cidade alentejana.

Com Fila K Cineclube

26 DE JULHO, SÁBADO, 11H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: 15 €  .  Lotação limitada

O MAR NA DIETA MEDITERRÂNICA
Workshop de gastronomia

Com Albano Lourenço

26 DE JULHO, SÁBADO, 18H00

› Serviço Educativo

Museu da Ciência
Inscrição prévia para Museu da Ciência 
Inscrições: geral@museudaciência.org
Contacto para preçário geral: Tel. (+351) 239 854 350

O Trio de jazz de Constança Ochoa tocará standards 
de jazz e temas de bossa nova ao longo de uma 
viagem pelo Mondego, verdadeiro espelho de água. 
À música junta-se a privilegiada vista de Coimbra 
e a degustação de uma bebida, numa verdadeira 
experiência multi sensorial que dificilmente será 
esquecida.

Em colaboração com a Escola de Música Sítio de Sons

26 DE JULHO, SÁBADO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 10 €

DANÇAS AO LUAR
Recital de piano

Natacha Kudritskaya

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Suite em Ré Maior

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)
“Clair de Lune”, de Suite Bergamasque

ENRIQUE GRANADOS (1867 – 1916)
“Quejas ó la Maja y el Ruiseñor”, Suite de Goyescas

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sonata Op.27 nº2, “Ao luar”

FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)
Valsas Op.69 nº1 e Op.64 nº1

Jean-Philippe Rameau foi a figura de proa da música 
francesa do século XVIII e um dos mais relevantes 
compositores franceses de sempre. Autor de cantatas, 
motetes e óperas, destacou-se sobretudo pelas obras 
que compôs para cravo e pelos tratados teóricos 
que escreveu. A “Suite em Ré Maior” data de 1724 e 
contém dez curtos andamentos, dos quais os últimos 
dois têm os títulos descritivos, “Les Tourbillons” e “Les 
Cyclopes”, ambos de carácter virtuoso.

Claude Debussy, em 1905, publicou a “Suite 
Bergamasque”, obra para piano que homenageia a 
música francesa do século XVII e XVIII, nomeadamente 
de Rameau. “Clair de Lune” é a terceira das 
quatro peças que integram esta conhecida suite. 
Originalmente intitulada “Promenade sentimentale”, 
esta peça que evoca um ambiente onírico ganhou 
autonomia e é uma das mais conhecidas deste 
compositor.

Enrique Granados inspirado pelas pinturas do seu 
conterrâneo Francisco Goya, escreveu uma suite 
para piano entre 1909 e 1912. A “Suite Goyescas” é 
formada por 6 peças que evocam quadros concretos. 
Partindo desta obra para piano, Granados compôs a 
ópera Goyescas em 1915. Faleceu no ano seguinte, 
quando o barco onde seguia foi torpedeado pelos 
alemães no Canal da Mancha.

Beethoven A Sonata Op.27 nº2, “Quasi una fantasia”, 
a mais célebre das 32 sonatas que compôs. Escrita 
em 1801, foi dedicada a uma aluna do compositor, 
Giulietta Guicciardi, e reza a história que os dois 
se enamoraram, mas ela declinou o seu pedido de 
casamento. Ficou conhecida como Sonata Ao luar 
depois de um crítico ter escrito que a obra evocava o 
reflexo da lua no Lago Lucerna.

Frédéric Chopin Ainda antes de ter a sua primeira 
aula de música, aprendeu a tocar piano de forma 
autodidacta, o que lhe conferiu um estilo muito 
peculiar. Filho de mãe polaca e pai francês, 
abandonou a Polónia natal em 1830, vivendo em 
Paris praticamente o resto da sua vida. O seu legado 
é incontornável, original e marca a história do piano. 
A valsa Op.69 nº1 foi composta em 1835 e a Op.64 nº1 
em 1847, dois anos antes de falecer.

Natacha Kudritskaya A pianista ucraniana é 
formada pela Escola de Música de Lysenko e pela 
Academia Nacional de Música Tchaikovsky (Kiev) 
onde estudou com Irina Barinova e Igor Riabov. 
Ingressou, aos 19 anos, no Conservatório Nacional 
Superior de Música de Paris, onde estudou 
com Alain Planès e Henri Barda, graduando-se 
com “Muito Bom” por unanimidade. Para além 
de ter participado em diversas masterclasses, 
nomeadamente com Dimitri Bashkirov, Claudio 
Martinez-Mehner, Christoph Eschenbach, Elisabeth 
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TRILHO PELOS REVESTIMENTOS 
HISTÓRICOS DE CAL DO CENTRO 
HISTÓRICO DE COIMBRA
Os períodos pré-industriais e modernos

Com o Arq. Pedro Providência

Passeio à descoberta dos revestimentos históricos 
dos edifícios do Centro Histórico (CH) de Coimbra”, 
i.e., apresentação de alguns casos de estudo de 
revestimentos de cal executados em diferentes 
séculos do período pré-industrial, como servem de 
exemplo o Colégio de Jesus, a Sé Nova, para além 
de edifícios de habitação corrente, e do período 
moderno, nomeadamente os edifícios da Cidade 
Universitária, construídos na época do Estado Novo.

26 DE JULHO, SÁBADO, 18H30

› Ciclo da Música

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

JAZZ NUM DIA DE VERÃO
Constança Ochoa, voz
Luís Pedro Keating, guitarra; Décio Lima, baixo eléctrico

locais onde decorre a representação, criando uma 
atmosfera que combina as cores fortes dos figurinos 
fabricados pelos próprios aldeãos com a tonalidade 
terrosa da paisagem.

As Pedras e o Tempo - Assinado por um dos nossos 
maiores realizadores, este documentário sobre 
Évora marca o momento inaugural do Novo Cinema 
Português, revelando um novo modo de olhar e uma 
preocupação formal na composição da imagem que 
haveriam de marcar a prática fílmica dos jovens 
cineastas da década de sessenta. A beleza do preto 
e branco da fotografia e os movimentos de câmara 
conduzem o espectador pelas ruas e pela vida da 
cidade alentejana.

Com Fila K Cineclube

26 DE JULHO, SÁBADO, 11H00

› Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Preço: 15 €  .  Lotação limitada

O MAR NA DIETA MEDITERRÂNICA
Workshop de gastronomia

Com Albano Lourenço

26 DE JULHO, SÁBADO, 18H00

› Serviço Educativo

Museu da Ciência
Inscrição prévia para Museu da Ciência 
Inscrições: geral@museudaciência.org
Contacto para preçário geral: Tel. (+351) 239 854 350

O Trio de jazz de Constança Ochoa tocará standards 
de jazz e temas de bossa nova ao longo de uma 
viagem pelo Mondego, verdadeiro espelho de água. 
À música junta-se a privilegiada vista de Coimbra 
e a degustação de uma bebida, numa verdadeira 
experiência multi sensorial que dificilmente será 
esquecida.

Em colaboração com a Escola de Música Sítio de Sons

26 DE JULHO, SÁBADO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 10 €

DANÇAS AO LUAR
Recital de piano

Natacha Kudritskaya

JEAN-PHILIPPE RAMEAU (1683-1764)
Suite em Ré Maior

CLAUDE DEBUSSY (1862 - 1918)
“Clair de Lune”, de Suite Bergamasque

ENRIQUE GRANADOS (1867 – 1916)
“Quejas ó la Maja y el Ruiseñor”, Suite de Goyescas

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 - 1827)
Sonata Op.27 nº2, “Ao luar”

FREDERIC CHOPIN (1810 – 1849)
Valsas Op.69 nº1 e Op.64 nº1

Jean-Philippe Rameau foi a figura de proa da música 
francesa do século XVIII e um dos mais relevantes 
compositores franceses de sempre. Autor de cantatas, 
motetes e óperas, destacou-se sobretudo pelas obras 
que compôs para cravo e pelos tratados teóricos 
que escreveu. A “Suite em Ré Maior” data de 1724 e 
contém dez curtos andamentos, dos quais os últimos 
dois têm os títulos descritivos, “Les Tourbillons” e “Les 
Cyclopes”, ambos de carácter virtuoso.

Claude Debussy, em 1905, publicou a “Suite 
Bergamasque”, obra para piano que homenageia a 
música francesa do século XVII e XVIII, nomeadamente 
de Rameau. “Clair de Lune” é a terceira das 
quatro peças que integram esta conhecida suite. 
Originalmente intitulada “Promenade sentimentale”, 
esta peça que evoca um ambiente onírico ganhou 
autonomia e é uma das mais conhecidas deste 
compositor.

Enrique Granados inspirado pelas pinturas do seu 
conterrâneo Francisco Goya, escreveu uma suite 
para piano entre 1909 e 1912. A “Suite Goyescas” é 
formada por 6 peças que evocam quadros concretos. 
Partindo desta obra para piano, Granados compôs a 
ópera Goyescas em 1915. Faleceu no ano seguinte, 
quando o barco onde seguia foi torpedeado pelos 
alemães no Canal da Mancha.

Beethoven A Sonata Op.27 nº2, “Quasi una fantasia”, 
a mais célebre das 32 sonatas que compôs. Escrita 
em 1801, foi dedicada a uma aluna do compositor, 
Giulietta Guicciardi, e reza a história que os dois 
se enamoraram, mas ela declinou o seu pedido de 
casamento. Ficou conhecida como Sonata Ao luar 
depois de um crítico ter escrito que a obra evocava o 
reflexo da lua no Lago Lucerna.

Frédéric Chopin Ainda antes de ter a sua primeira 
aula de música, aprendeu a tocar piano de forma 
autodidacta, o que lhe conferiu um estilo muito 
peculiar. Filho de mãe polaca e pai francês, 
abandonou a Polónia natal em 1830, vivendo em 
Paris praticamente o resto da sua vida. O seu legado 
é incontornável, original e marca a história do piano. 
A valsa Op.69 nº1 foi composta em 1835 e a Op.64 nº1 
em 1847, dois anos antes de falecer.

Natacha Kudritskaya A pianista ucraniana é 
formada pela Escola de Música de Lysenko e pela 
Academia Nacional de Música Tchaikovsky (Kiev) 
onde estudou com Irina Barinova e Igor Riabov. 
Ingressou, aos 19 anos, no Conservatório Nacional 
Superior de Música de Paris, onde estudou 
com Alain Planès e Henri Barda, graduando-se 
com “Muito Bom” por unanimidade. Para além 
de ter participado em diversas masterclasses, 
nomeadamente com Dimitri Bashkirov, Claudio 
Martinez-Mehner, Christoph Eschenbach, Elisabeth 

programa_a5.indd   22-23 11/07/14   11:30



24 25

27 DE JULHO, DOMINGO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO NAS MÃOS DA JUVENTUDE
Estágio Gulbenkian para Orquestra
Joana Carneiro, maestrina

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
“Prélude à l’après-midi d’un faune”

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 – 1904)
Sinfonia nº9, “Do Novo Mundo”

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKY (1840 – 1893)
Abertura Fantasia “Romeu e Julieta”

Inspirado no poema homónimo de Stephane 
Mallarmé, o “Prélude à l’aprés-midi d’un faune” é um 
poema sinfónico composto em 1894 e foi o primeiro 
grande sucesso de Claude Debussy. A obra evoca 
um entardecer estival, em que um fauno se cansa 
de perseguir as provocantes ninfas, acabando por 
adormecer. O erotismo e a languidez do poema 
encontram a expressão perfeita nas harmonias 
fluidas e melodias encantatórias do compositor 
francês.

No Outono de 1892 Antonín Dvořák chegou a Nova 
Iorque, cujo conservatório nacional de música fora 
convidado a dirigir. Cheio de curiosidade, pesquisou 
as raízes musicais norte-americanas e usou-as na 
sua 9ª sinfonia. Esboçada no final de 1892, a sinfonia 
foi terminada na Primavera seguinte. A obra evoca 
a viagem física, emocional e espiritual do compositor 
checo aos Estado Unidos da América: a intensidade 
das descobertas que por lá fez e a saudade da sua 
terra natal.

A Abertura Fantasia “Romeu e Julieta” é uma das 
mais pungentes e célebres obras musicais escritas a 
partir do drama de Shakespeare. Composta em 1869, 
em apenas seis semanas, foi sujeita a várias revisões 
e definitivamente concluída em 1880.  A forma 
e o conteúdo completam-se na perfeição: forma 
sonata com dois temas contrastantes – o primeiro 
representando a oposição entre as duas famílias 
rivais e o segundo evocando o  casal enamorado. 

O Estágio Gulbenkian para Orquestra, sob a 
direcção artística da maestrina Joana Carneiro, é 
um projecto que pretende promover a experiência 

Leonskata et Jean-Claude Pennetier, estudou ainda 
com Jacques Rouvier em Paris e Stephan Vladar em 
Viena, na Musikhoschule. Laureada com o primeiro 
prémio e o prémio especial Robert Casadesus no 
Concurso Internacional Vibrarte, em Paris, tocou em 
importantes salas de concerto e festivais, como a 
Cité de la Musique, Opéra Comique, Wigmore Hall, 
Sheldonian Theatre, Festival de Gstaad, Festival 
de Kumho, Festival de Holsterbro, l’Oxford Chamber 
Music Festival e o Concertgebouw de Bruges, 
entre outros. Participou igualmente em diversas 
digressões nos EUA com a Orquestra Sinfónica de 
Kiev. Em 2012 editou um CD inteiramente dedicado 
a obras de Rameau, com o qual conquistou a crítica:

 “Um Rameau grandioso e envolvente”
(ResMusica)

27 DE JULHO, DOMINGO, 18H30

› Ciclo da Música

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

JAZZ ON A SUMMER’S DAY
Daniela Quental, voz
Marcelo Murta, guitarra; Rui Alvarez, contrabaixo

A beleza do Mondego é o cenário para uma viagem 
ao som do “Trio de jazz de Daniela Quental”, que 
tocará temas clássicos como Our love is here to stay, 
The nearness of you, Cheek to cheek ou ainda I get a 
kick out of you. Verdadeira experiência sinestésica, a 
viagem inclui também a degustação de uma bebida e 
uma vista privilegiada de Coimbra, tudo contribuindo 
para um entardecer ideal. 

Em colaboração com o Tone Music School

orquestral de elevado nível técnico-artístico entre a 
comunidade de jovens instrumentistas portugueses 
ou residentes em Portugal e facilitar a transição 
entre o final da vida académica de músicos recém-
formados e a sua entrada no mundo das orquestras 
profissionais. Este novo projecto, lançado em 
Julho de 2013, estreita a colaboração de Joana 
Carneiro com a Fundação Calouste Gulbenkian. 
Cerca de 80 músicos de talento excepcional, com 
idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos, 
são escolhidos através de rigorosas provas de 
selecção realizadas anualmente em vários locais 
do País, preparando obras do repertório sinfónico 
sob a orientação de tutores especializados e de 
maestros com alargada experiência neste domínio. 
No seu curto mas intenso percurso, os elementos 
desta orquestra de jovens tiveram oportunidade 
de, ao lado da Orquestra Gulbenkian, participar 
nos concertos de reabertura do Grande Auditório 
Gulbenkian, em Fevereiro de 2014. O presente 
concerto, com obras chave do repertório sinfónico, 
é o resultado de mais uma edição deste projecto. 

“É uma grande alegria participar num projecto 
que tem a ver com a juventude portuguesa que 
dedica o seu tempo à música. (…)  É um espaço pré-
profissional de crescimento”.

(Joana Carneiro)

Joana Carneiro, aclamada pelas suas actuações 
vibrantes numa grande variedade de estilos 
musicais, tem-se notabilizado como uma das mais 
destacadas maestrinas da actualidade. Natural 
de Lisboa, Joana Carneiro é formada em direcção 
de orquestra pela Academia Nacional Superior 
de Orquestra de Lisboa, concluiu o mestrado na 
Northwestern University (Chicago) e prosseguiu 
os estudos de doutoramento na Universidade 
de Michigan. Em Janeiro de 2009 foi nomeada 

Directora Musical da Orquestra Sinfónica de 
Berkeley, sucedendo a Kent Nagano, sendo que 
esta colaboração irá prolongar-se até 2016-2017. 
É também Maestrina Convidada da Orquestra 
Gulbenkian, com a qual trabalha pelo menos quatro 
semanas em cada temporada. Mais recentemente 
foi nomeada Directora Artística do projecto Estágio 
Gulbenkian para Orquestra. A carreira de Joana 
Carneiro como maestrina convidada tem-na levado 
a todo o mundo: Suécia, Alemanha, Holanda, 
Espanha, China (Hong-Kong), Reino Unido, Irlanda, 
Austrália, Nova Zelândia, França e, sobretudo, 
Estados Unidos da América. Em Março de 2004, foi 
condecorada pelo então Presidente da República, 
Dr. Jorge Sampaio, com a Comenda da Ordem 
do Infante Dom Henrique. Em Janeiro de 2014, 
Joana Carneiro foi nomeada Maestrina Titular da 
Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Com o patrocínio da AXA Portugal

27 DE JULHO, DOMINGO, 22H30

› Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lagrimas. Sala Aqua

FUNDAÇÕES FALAM SOBRE PATRIMÓNIO
Fundação Calouste Gulbenkian
Artur Santos Silva
Fundação Serralves
Luis Braga da Cruz
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva
António Gomes de Pinho

Moderador: José Miguel Júdice
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27 DE JULHO, DOMINGO, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PATRIMÓNIO NAS MÃOS DA JUVENTUDE
Estágio Gulbenkian para Orquestra
Joana Carneiro, maestrina

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
“Prélude à l’après-midi d’un faune”

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 – 1904)
Sinfonia nº9, “Do Novo Mundo”

PIOTR ILITCH TCHAIKOVSKY (1840 – 1893)
Abertura Fantasia “Romeu e Julieta”

Inspirado no poema homónimo de Stephane 
Mallarmé, o “Prélude à l’aprés-midi d’un faune” é um 
poema sinfónico composto em 1894 e foi o primeiro 
grande sucesso de Claude Debussy. A obra evoca 
um entardecer estival, em que um fauno se cansa 
de perseguir as provocantes ninfas, acabando por 
adormecer. O erotismo e a languidez do poema 
encontram a expressão perfeita nas harmonias 
fluidas e melodias encantatórias do compositor 
francês.

No Outono de 1892 Antonín Dvořák chegou a Nova 
Iorque, cujo conservatório nacional de música fora 
convidado a dirigir. Cheio de curiosidade, pesquisou 
as raízes musicais norte-americanas e usou-as na 
sua 9ª sinfonia. Esboçada no final de 1892, a sinfonia 
foi terminada na Primavera seguinte. A obra evoca 
a viagem física, emocional e espiritual do compositor 
checo aos Estado Unidos da América: a intensidade 
das descobertas que por lá fez e a saudade da sua 
terra natal.

A Abertura Fantasia “Romeu e Julieta” é uma das 
mais pungentes e célebres obras musicais escritas a 
partir do drama de Shakespeare. Composta em 1869, 
em apenas seis semanas, foi sujeita a várias revisões 
e definitivamente concluída em 1880.  A forma 
e o conteúdo completam-se na perfeição: forma 
sonata com dois temas contrastantes – o primeiro 
representando a oposição entre as duas famílias 
rivais e o segundo evocando o  casal enamorado. 

O Estágio Gulbenkian para Orquestra, sob a 
direcção artística da maestrina Joana Carneiro, é 
um projecto que pretende promover a experiência 

Leonskata et Jean-Claude Pennetier, estudou ainda 
com Jacques Rouvier em Paris e Stephan Vladar em 
Viena, na Musikhoschule. Laureada com o primeiro 
prémio e o prémio especial Robert Casadesus no 
Concurso Internacional Vibrarte, em Paris, tocou em 
importantes salas de concerto e festivais, como a 
Cité de la Musique, Opéra Comique, Wigmore Hall, 
Sheldonian Theatre, Festival de Gstaad, Festival 
de Kumho, Festival de Holsterbro, l’Oxford Chamber 
Music Festival e o Concertgebouw de Bruges, 
entre outros. Participou igualmente em diversas 
digressões nos EUA com a Orquestra Sinfónica de 
Kiev. Em 2012 editou um CD inteiramente dedicado 
a obras de Rameau, com o qual conquistou a crítica:

 “Um Rameau grandioso e envolvente”
(ResMusica)

27 DE JULHO, DOMINGO, 18H30

› Ciclo da Música

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

JAZZ ON A SUMMER’S DAY
Daniela Quental, voz
Marcelo Murta, guitarra; Rui Alvarez, contrabaixo

A beleza do Mondego é o cenário para uma viagem 
ao som do “Trio de jazz de Daniela Quental”, que 
tocará temas clássicos como Our love is here to stay, 
The nearness of you, Cheek to cheek ou ainda I get a 
kick out of you. Verdadeira experiência sinestésica, a 
viagem inclui também a degustação de uma bebida e 
uma vista privilegiada de Coimbra, tudo contribuindo 
para um entardecer ideal. 

Em colaboração com o Tone Music School

orquestral de elevado nível técnico-artístico entre a 
comunidade de jovens instrumentistas portugueses 
ou residentes em Portugal e facilitar a transição 
entre o final da vida académica de músicos recém-
formados e a sua entrada no mundo das orquestras 
profissionais. Este novo projecto, lançado em 
Julho de 2013, estreita a colaboração de Joana 
Carneiro com a Fundação Calouste Gulbenkian. 
Cerca de 80 músicos de talento excepcional, com 
idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos, 
são escolhidos através de rigorosas provas de 
selecção realizadas anualmente em vários locais 
do País, preparando obras do repertório sinfónico 
sob a orientação de tutores especializados e de 
maestros com alargada experiência neste domínio. 
No seu curto mas intenso percurso, os elementos 
desta orquestra de jovens tiveram oportunidade 
de, ao lado da Orquestra Gulbenkian, participar 
nos concertos de reabertura do Grande Auditório 
Gulbenkian, em Fevereiro de 2014. O presente 
concerto, com obras chave do repertório sinfónico, 
é o resultado de mais uma edição deste projecto. 

“É uma grande alegria participar num projecto 
que tem a ver com a juventude portuguesa que 
dedica o seu tempo à música. (…)  É um espaço pré-
profissional de crescimento”.

(Joana Carneiro)

Joana Carneiro, aclamada pelas suas actuações 
vibrantes numa grande variedade de estilos 
musicais, tem-se notabilizado como uma das mais 
destacadas maestrinas da actualidade. Natural 
de Lisboa, Joana Carneiro é formada em direcção 
de orquestra pela Academia Nacional Superior 
de Orquestra de Lisboa, concluiu o mestrado na 
Northwestern University (Chicago) e prosseguiu 
os estudos de doutoramento na Universidade 
de Michigan. Em Janeiro de 2009 foi nomeada 

Directora Musical da Orquestra Sinfónica de 
Berkeley, sucedendo a Kent Nagano, sendo que 
esta colaboração irá prolongar-se até 2016-2017. 
É também Maestrina Convidada da Orquestra 
Gulbenkian, com a qual trabalha pelo menos quatro 
semanas em cada temporada. Mais recentemente 
foi nomeada Directora Artística do projecto Estágio 
Gulbenkian para Orquestra. A carreira de Joana 
Carneiro como maestrina convidada tem-na levado 
a todo o mundo: Suécia, Alemanha, Holanda, 
Espanha, China (Hong-Kong), Reino Unido, Irlanda, 
Austrália, Nova Zelândia, França e, sobretudo, 
Estados Unidos da América. Em Março de 2004, foi 
condecorada pelo então Presidente da República, 
Dr. Jorge Sampaio, com a Comenda da Ordem 
do Infante Dom Henrique. Em Janeiro de 2014, 
Joana Carneiro foi nomeada Maestrina Titular da 
Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Com o patrocínio da AXA Portugal

27 DE JULHO, DOMINGO, 22H30

› Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lagrimas. Sala Aqua

FUNDAÇÕES FALAM SOBRE PATRIMÓNIO
Fundação Calouste Gulbenkian
Artur Santos Silva
Fundação Serralves
Luis Braga da Cruz
Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva
António Gomes de Pinho

Moderador: José Miguel Júdice
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A Fundação Calouste Gulbenkian nasceu em 1956 como 
uma fundação portuguesa para toda a humanidade, 
destinada a fomentar o conhecimento e  a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas através das  artes, 
da beneficência, da ciência e da educação. Criada por 
testamento de Calouste Sarkis Gulbenkian, a Fundação 
tem caráter perpétuo e desenvolve as suas atividades a 
partir da sua sede em Lisboa (Portugal) e das delegações 
em Paris (França) e em Londres (Reino Unido).

A Fundação promove as seguintes actividades directas 
na sua sede em  Lisboa através: Do Museu Calouste 
Gulbenkian  onde é conservada e divulgada a 
coleção de Arte do Fundador; da Biblioteca de Arte 
dirigida a utilizadores especializados em história de 
arte e artes visuais; do Centro de Arte Moderna  onde 
é gerida, conservada e divulgada a maior coleção 
de Arte portuguesa do século XX; das Exposições 
temporárias organizadas em torno das áreas de 
atuação da Fundação; da Gulbenkian Música 
com uma temporada de música anual onde estão 
presentes o Coro e Orquestra Gulbenkian, bem como 
grandes nomes da música mundial; das  Publicações 
com vasta atividade editorial cobrindo várias àreas do 
saber; do Jardim Gulbenkian  onde mantém um parque 
para lazer e atividades educativas, incentivando a 
preservação do ambiente na relação do homem com 
a natureza; do Instituto Gulbenkian de Ciência onde  
apoia  um centro investigação de excelência, através 
do Instituto Gulbenkian de Ciência

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural 
de relevância nacional e internacional focada na 
prossecução da sua Missão: a sensibilização dos 
públicos para a Arte Contemporânea e o Ambiente 
através do Museu de Arte Contemporânea, do 
Parque e do Auditório. 

Serralves desenvolve a sua actuação em torno 
de 5 eixos estratégicos: a Criação Artística; a 
Sensibilização e Formação de Públicos; o Ambiente; a 
Reflexão Crítica sobre a Sociedade Contemporânea e 
as Indústrias Criativas, assumindo um papel pioneiro, 
através da criação do INSERRALVES, a primeira 
incubadora de empresas nacional especializada nas 
indústrias criativas. 

A Fundação de Serralves acolhe um núcleo 
patrimonial inestimável composto pelo Museu, um 
projecto do Arquitecto Álvaro Siza Vieira; pela Casa 
de Serralves, um exemplar único da arquitectura Art 
Déco; e pelo Parque, galardoado com o prémio Henry 
Ford Prize for the Preservation of the Environment. 

O património imobiliário constituido pela Casa e pelo 
Parque está classificado como Imóvel de Interesse 
Público pelo Estado Português desde 1996.

A Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, criada 
em 10 de Maio de 1990 e aberta ao público em 4 de 
Novembro de 1994, propõe-se promover a divulgação 
e o estudo da obra de Vieira da Silva e de Arpad 
Szenes e de artistas seus contemporâneos com quem 
conviveram ou cuja obra admiravam. Por escolha da 
pintora, o museu foi instalado na antiga Fábrica de 
Tecidos de Seda, no jardim das Amoreiras, junto da 
sua casa-atelier de Lisboa e conta com um acervo 
constituído por obras de Vieira da Silva e de Arpad 
Szenes, mais de três mil peças em diferentes técnicas 
e suportes. Além do programa de exposições o museu 
promove vários eventos, destacando-se o Vieira da 
Silva em Festa, celebrado a 13 de Junho. Destacam-se 
ainda o espólio documental disponível no Centro de 
Documentação e Investigação e o serviço educativo, 
bem como a programação e as residências para 
artistas e investigadores da Casa-Atelier Vieira da 
Silva, afecta ao museu.

Artur Santos Silva é Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, 
desde maio de 2012, tendo anteriormente exercido 
funções como Administrador não executivo. É 
Presidente do Conselho de Administração do Banco 
BPI e da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation. 
Artur Santos Silva é licenciado em Direito pela 
Universidade de Coimbra (1963), tendo concluído o 
Stanford Executive Program pela Universidade de 
Stanford em 1985.

A sua atividade profissional inicia-se como 
Assistente da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra (1963/67), tendo ainda sido Docente 
convidado da Universidade Católica Portuguesa 
(Porto, 1979/85) e da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (1980/82). 

Iniciou a sua carreira no sector bancário como 
Diretor do Banco Português do Atlântico (1968/75). 
Em 1981, foi criada sob sua iniciativa a Sociedade 
Portuguesa de Investimento (SPI), primeira 
instituição financeira privada após a revolução 
de Abril de 74, que se transformaria, em 1985, no 
primeiro banco privado português (BPI).

Entre os vários cargos que desempenhou 
destacam-se o de Presidente da Comissão Nacional 
para as Comemorações do Centenário da República 
e de Presidente do Conselho Geral da Universidade 
de Coimbra. Foi Vice-Governador do Banco de 
Portugal (1977/78) e Secretário de Estado do 
Tesouro (1975/76).

Luís Garcia Braga da Cruz, nasceu em 1942 e viveu 
em Coimbra até aos 20 anos. Após os os três anos 
dos Preparatórios de Engenharia na Universidade 
de Coimbra, concluiu a licenciatura de Engenharia 
Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), em 1965. Enquanto estudante 
de Coimbra, foi da Direcção do CADC e do Circulo 
de Artes Plásticas da Associação Académica da 
Universidade de Coimbra.

Desenvolveu actividade em regime profissional 
livre até 1986, bem com de investigação no LNEC 
e na FEUP. Em 1977, foi admitido nos quadros da 
EDP onde se envolveu no projecto de grandes 
barragens. Entre 1986 e 2001, presidiu á Comissão 
de Coordenação da Região Norte (CCNR). 

Fez parte do XIV Governo como Ministro da 
Economia (2001/2002) e foi Deputado entre 2005 
e 2006. Como actividade empresarial, foi presidente 
da empresa de Energias Renováveis da EDP e do 
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia. 

Teve actividade académica como docente na FEUP 
entre 1972 e 2012 e como Presidente do Conselho 
Geral da Universidade do Minho, entre 2009 e 2013.

Como responsabilidade de gestão destaca as 
seguintes:Presidente da Comissão Instaladora 
da Área Metropolitano do Porto; Presidente da 
Comunidade de Trabalho Galiza – Norte de Portugal, 
1994/1995 e 1998/2000; Presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, 
1995/2001;Presidente da AREV – Assembleia das 
Regiões Europeias Vitivinícolas, Bordéus, França, 
1998/2001;Presidente da Fundação Rei Afonso 
Henriques, Zamora, Espanha, 2000/2001.

É Presidente da Fundação de Serralves, desde 2010 

e Presidente do Centro Português de Fundações, 
Lisboa, desde 2014.

António Gomes de Pinho é Presidente da Fundação 
Arpad-Szenes Vieira da Silva. Preside ao Conselho 
de Administração da EDP Gás Distribuição bem 
como de outras empresas nas áreas da energia e 
comunicações.

É também Presidente do Conselho de Fundadores 
da Fundação de Serralves, na qual foi administrador 
e presidente de 1995 a 2009, e membro do Conselho 
Geral da Fundação Inês de Castro.

António Gomes de Pinho é membro do Conselho de 
Sustentabilidade da EDP e integra o Conselho Geral 
da Universidade de Coimbra.

É jurista e consultor internacional na área de 
estratégia e assuntos corporativos.

28 DE JULHO, 2ª FEIRA, 18H00

› Serviço Educativo

Repetição do evento do dia 22

ENCONTRO À SOMBRA
Conversa – Tertúlia
Orientada por Elsa Ligeiro

28 DE JULHO, 2ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões                                                 
Preço: 15 €

FADO - LISBOA ENCONTRA COIMBRA
Ricardo Ribeiro, voz
Pedro de Castro, guitarra portuguesa
Jaime Santos, viola de fado
Francisco Gaspar, viola baixo

Luís Alcoforado, voz
Paulo Soares, guitarra portuguesa
José Rabaça, guitarra portuguesa
Rui Poço Ferreira, viola de fado

Ricardo Ribeiro no Fado desde muito novo, vê o 
seu primeiro álbum editado em 2004. Durante os 
primeiros anos e até 2014 não parou. Em 2010 edita 
“Porta no Coração”, que chega a Disco de Ouro em 
2012. Em 2011 recebe o prémio de melhor intérprete 
masculino atribuído pela Fundação Amália 

Artur Santos Silva                                 Luís Garcia Braga da Cruz               António Gomes de Pinho  
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A Fundação Calouste Gulbenkian nasceu em 1956 como 
uma fundação portuguesa para toda a humanidade, 
destinada a fomentar o conhecimento e  a melhorar 
a qualidade de vida das pessoas através das  artes, 
da beneficência, da ciência e da educação. Criada por 
testamento de Calouste Sarkis Gulbenkian, a Fundação 
tem caráter perpétuo e desenvolve as suas atividades a 
partir da sua sede em Lisboa (Portugal) e das delegações 
em Paris (França) e em Londres (Reino Unido).

A Fundação promove as seguintes actividades directas 
na sua sede em  Lisboa através: Do Museu Calouste 
Gulbenkian  onde é conservada e divulgada a 
coleção de Arte do Fundador; da Biblioteca de Arte 
dirigida a utilizadores especializados em história de 
arte e artes visuais; do Centro de Arte Moderna  onde 
é gerida, conservada e divulgada a maior coleção 
de Arte portuguesa do século XX; das Exposições 
temporárias organizadas em torno das áreas de 
atuação da Fundação; da Gulbenkian Música 
com uma temporada de música anual onde estão 
presentes o Coro e Orquestra Gulbenkian, bem como 
grandes nomes da música mundial; das  Publicações 
com vasta atividade editorial cobrindo várias àreas do 
saber; do Jardim Gulbenkian  onde mantém um parque 
para lazer e atividades educativas, incentivando a 
preservação do ambiente na relação do homem com 
a natureza; do Instituto Gulbenkian de Ciência onde  
apoia  um centro investigação de excelência, através 
do Instituto Gulbenkian de Ciência

A Fundação de Serralves é uma instituição cultural 
de relevância nacional e internacional focada na 
prossecução da sua Missão: a sensibilização dos 
públicos para a Arte Contemporânea e o Ambiente 
através do Museu de Arte Contemporânea, do 
Parque e do Auditório. 

Serralves desenvolve a sua actuação em torno 
de 5 eixos estratégicos: a Criação Artística; a 
Sensibilização e Formação de Públicos; o Ambiente; a 
Reflexão Crítica sobre a Sociedade Contemporânea e 
as Indústrias Criativas, assumindo um papel pioneiro, 
através da criação do INSERRALVES, a primeira 
incubadora de empresas nacional especializada nas 
indústrias criativas. 

A Fundação de Serralves acolhe um núcleo 
patrimonial inestimável composto pelo Museu, um 
projecto do Arquitecto Álvaro Siza Vieira; pela Casa 
de Serralves, um exemplar único da arquitectura Art 
Déco; e pelo Parque, galardoado com o prémio Henry 
Ford Prize for the Preservation of the Environment. 

O património imobiliário constituido pela Casa e pelo 
Parque está classificado como Imóvel de Interesse 
Público pelo Estado Português desde 1996.

A Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, criada 
em 10 de Maio de 1990 e aberta ao público em 4 de 
Novembro de 1994, propõe-se promover a divulgação 
e o estudo da obra de Vieira da Silva e de Arpad 
Szenes e de artistas seus contemporâneos com quem 
conviveram ou cuja obra admiravam. Por escolha da 
pintora, o museu foi instalado na antiga Fábrica de 
Tecidos de Seda, no jardim das Amoreiras, junto da 
sua casa-atelier de Lisboa e conta com um acervo 
constituído por obras de Vieira da Silva e de Arpad 
Szenes, mais de três mil peças em diferentes técnicas 
e suportes. Além do programa de exposições o museu 
promove vários eventos, destacando-se o Vieira da 
Silva em Festa, celebrado a 13 de Junho. Destacam-se 
ainda o espólio documental disponível no Centro de 
Documentação e Investigação e o serviço educativo, 
bem como a programação e as residências para 
artistas e investigadores da Casa-Atelier Vieira da 
Silva, afecta ao museu.

Artur Santos Silva é Presidente do Conselho de 
Administração da Fundação Calouste Gulbenkian, 
desde maio de 2012, tendo anteriormente exercido 
funções como Administrador não executivo. É 
Presidente do Conselho de Administração do Banco 
BPI e da Partex Oil & Gas (Holdings) Corporation. 
Artur Santos Silva é licenciado em Direito pela 
Universidade de Coimbra (1963), tendo concluído o 
Stanford Executive Program pela Universidade de 
Stanford em 1985.

A sua atividade profissional inicia-se como 
Assistente da Faculdade de Direito da Universidade 
de Coimbra (1963/67), tendo ainda sido Docente 
convidado da Universidade Católica Portuguesa 
(Porto, 1979/85) e da Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra (1980/82). 

Iniciou a sua carreira no sector bancário como 
Diretor do Banco Português do Atlântico (1968/75). 
Em 1981, foi criada sob sua iniciativa a Sociedade 
Portuguesa de Investimento (SPI), primeira 
instituição financeira privada após a revolução 
de Abril de 74, que se transformaria, em 1985, no 
primeiro banco privado português (BPI).

Entre os vários cargos que desempenhou 
destacam-se o de Presidente da Comissão Nacional 
para as Comemorações do Centenário da República 
e de Presidente do Conselho Geral da Universidade 
de Coimbra. Foi Vice-Governador do Banco de 
Portugal (1977/78) e Secretário de Estado do 
Tesouro (1975/76).

Luís Garcia Braga da Cruz, nasceu em 1942 e viveu 
em Coimbra até aos 20 anos. Após os os três anos 
dos Preparatórios de Engenharia na Universidade 
de Coimbra, concluiu a licenciatura de Engenharia 
Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), em 1965. Enquanto estudante 
de Coimbra, foi da Direcção do CADC e do Circulo 
de Artes Plásticas da Associação Académica da 
Universidade de Coimbra.

Desenvolveu actividade em regime profissional 
livre até 1986, bem com de investigação no LNEC 
e na FEUP. Em 1977, foi admitido nos quadros da 
EDP onde se envolveu no projecto de grandes 
barragens. Entre 1986 e 2001, presidiu á Comissão 
de Coordenação da Região Norte (CCNR). 

Fez parte do XIV Governo como Ministro da 
Economia (2001/2002) e foi Deputado entre 2005 
e 2006. Como actividade empresarial, foi presidente 
da empresa de Energias Renováveis da EDP e do 
OMIP – Operador do Mercado Ibérico de Energia. 

Teve actividade académica como docente na FEUP 
entre 1972 e 2012 e como Presidente do Conselho 
Geral da Universidade do Minho, entre 2009 e 2013.

Como responsabilidade de gestão destaca as 
seguintes:Presidente da Comissão Instaladora 
da Área Metropolitano do Porto; Presidente da 
Comunidade de Trabalho Galiza – Norte de Portugal, 
1994/1995 e 1998/2000; Presidente da Fundação 
para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, 
1995/2001;Presidente da AREV – Assembleia das 
Regiões Europeias Vitivinícolas, Bordéus, França, 
1998/2001;Presidente da Fundação Rei Afonso 
Henriques, Zamora, Espanha, 2000/2001.

É Presidente da Fundação de Serralves, desde 2010 

e Presidente do Centro Português de Fundações, 
Lisboa, desde 2014.

António Gomes de Pinho é Presidente da Fundação 
Arpad-Szenes Vieira da Silva. Preside ao Conselho 
de Administração da EDP Gás Distribuição bem 
como de outras empresas nas áreas da energia e 
comunicações.

É também Presidente do Conselho de Fundadores 
da Fundação de Serralves, na qual foi administrador 
e presidente de 1995 a 2009, e membro do Conselho 
Geral da Fundação Inês de Castro.

António Gomes de Pinho é membro do Conselho de 
Sustentabilidade da EDP e integra o Conselho Geral 
da Universidade de Coimbra.

É jurista e consultor internacional na área de 
estratégia e assuntos corporativos.

28 DE JULHO, 2ª FEIRA, 18H00

› Serviço Educativo

Repetição do evento do dia 22

ENCONTRO À SOMBRA
Conversa – Tertúlia
Orientada por Elsa Ligeiro

28 DE JULHO, 2ª FEIRA, 21H00

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

FADO - LISBOA ENCONTRA COIMBRA
Ricardo Ribeiro, voz
Pedro de Castro, guitarra portuguesa
Jaime Santos, viola de fado
Francisco Gaspar, viola baixo

Luís Alcoforado, voz
Paulo Soares, guitarra portuguesa
José Rabaça, guitarra portuguesa
Rui Poço Ferreira, viola de fado

Ricardo Ribeiro no Fado desde muito novo, vê o 
seu primeiro álbum editado em 2004. Durante os 
primeiros anos e até 2014 não parou. Em 2010 edita 
“Porta no Coração”, que chega a Disco de Ouro em 
2012. Em 2011 recebe o prémio de melhor intérprete 
masculino atribuído pela Fundação Amália 

Artur Santos Silva Luís Garcia Braga da Cruz               António Gomes de Pinho  
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Rodrigues. Com Rabih Abou-Khalil editou “Em 
Português”, mas as parcerias não param por aqui. 
Em 2011 colocou de pé, com o guitarrista Pedro Jóia, 
o projecto “Mourarias”. “Largo da Memória”, editado 
em 2013, é o somar de todas as outras parcerias que 
Ricardo Ribeiro foi tendo ao longo da sua carreira 
e a confirmação do seu talento. Em Fevereiro de 
2014 esgotou o CCB e a Casa da Música em dois 
espectáculos extraordinários e uma semana antes, 
cantou para uma sala repleta, em Nova Iorque, no 
Elebash Center. Agora, leva “Largo da Memória” a 
vários palcos nacionais.

“ A voz de Ricardo não se esquece. Ouvida uma vez, 
recordada sempre.” 

(Alexandra Carita, Expresso)

Luís Alcoforado, com direcção musical do 
guitarrista Paulo Soares, apresenta-se em quarteto 
em que o Fado de Coimbra , tanto cantado quanto 
guitarrado, estará plenamente representado. Para 
além de uma grande experiência internacional, 
com actuações nos cinco continentes e claramente 
enraizados na tradição académica, os elementos 
deste quarteto estão ligados à evolução da guitarra 
de Coimbra nas últimas décadas, tendo já vários 
livros e CD alicerçados em sólida formação musical 
e cultural. Este espectáculo trará ainda uma 
inovadora ligação entre os Fados de Coimbra e de 
Lisboa, preparada especialmente para este Festival 
das Artes.

Com o patrocínio de Montepio

29 DE JULHO, 3ª FEIRA, 21H30

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PALAVRA DE MULHER
Sofia Vitória & Luís Figueiredo

Sofia Vitória, voz
Luís Figueiredo, piano, teclados e arranjos
Carlos Barretto, contrabaixo
Joel Silva, bateria
Diogo Duque, trompete; Ricardo Toscano, saxofone alto
César Cardoso, saxofone tenor; Lars Arens, trombone
Guto Lucena , clarinete baixo

Apresentação do disco “Palavra de Mulher”, 
um conjunto de histórias vividas pelas várias 
personagens femininas que habitam o universo de 
Chico Buarque e que aqui traduzem poeticamente as 
coisas mais quotidianas do amor.

Luis Alcoforado Paulo Soares José Rabaça Rui Poço Ferreira

Nota: Os textos reproduzidos neste programa 
respeitam a ortografia com que nos foram 
enviados pelos respectivos autores.

Sala dos Capelos, Universidade de Coimbra

A Sala Grande dos Actos, Antiga sala do trono, é 
também chamada por Sala dos Capelos, é a principal 
sala da Universidade de Coimbra e ali se realizam as 
provas públicas de doutoramento e de agregação e 
as mais importantes cerimónias da vida académica. 
Foi executada em 1639 por António Tavares quando 
era reitor D. Manuel de Saldanha (1639-1659). 
Tem uma excelente galeria dos reis de Portugal 
em quadros a óleo. Os retratos dos monarcas 
estão intercalados entre as janelas, pertencendo 
os dezoito que representam os reis até D. João IV 
ao pintor Carlos Falch. Os restantes são da autoria 
de diversos artistas (como João Batista Ribeiro, 
Columbano), e foram sendo colocadas de acordo com 
a sucessão dos monarcas. Foi palco de actividades 
da academia ligadas à política e à cultura, como os 
célebres “outeiros”, saraus literários do liberalismo 
em que se empenhou Almeida Garrett com os seus 
poemas, em exaltados hinos à liberdade. Outros 
acontecimentos importantes para esta instituição e 
que, à semelhança dos anteriores, decorrem nesta 
sala são a Abertura Solene das Aulas (2.ª quarta-
feira do mês de outubro) e a Investidura do Reitor 
(uma vez de 4 em 4 anos).

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha associado de 
uma forma incontornável à carismática figura da 

Rainha Santa, D. Isabel de Aragão, representa 
para a cidade de Coimbra e para o País, uma 
importante peça que simboliza materialmente 
essa notável figura da nossa História. A sua 
primeira fundação deu-se em 1283, por iniciativa 
de Dona Mor Dias, uma nobre e abastada senhora 
que se encontrava recolhida no Mosteiro de São 
João das Donas, anexo ao mosteiro masculino de 
Santa Cruz. A Rainha D. Isabel decidiu reinstalar 
as clarissas em Coimbra obtendo para tal licença 
da Santa Sé a 10 de Abril de 1314. A partir desta 
data, a construção do novo mosteiro de clarissas 
de Coimbra foi marcada pelo protagonismo da 
Rainha não só através do seu alto patrocínio mas 
também pelo seu próprio empenhamento pessoal. 
A localização do mosteiro na margem do Mondego 
marcou inevitavelmente a sua história devido à 
ocorrência de cheias, que se foram agravando com 
o assoreamento progressivo do rio, tornado difíceis 
as condições de vida da comunidade monástica, 
que se viu obrigada a reformar o mosteiro e altear 
os pavimentos. Alvo de uma profunda intervenção 
arqueológica e operação de resgate às águas, 
o Mosteiro de Santa Clara foi objecto de um 
projecto de valorização que veio a dotar o espaço 
de um novo centro interpretativo, inaugurado em 
2009, ano em que ganhou o Prémio Municipal de 
Arquitetura Diogo Castilho. Em 2010 foi destacado 
como o Melhor Museu Português pela APOM e 
venceu os prémios AR&PA e Europa Nostra. Desde 
então obteve a Nomeação EMYA em 2011 e foi 
reconhecido como o Melhor Espaço de Eventos na 
Publituris – Portugal Trade Awards 2013.

Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC)

O Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), 
fundado em 1958, é um organismo autónomo 
da Academia de Coimbra. São objectivos 
nucleares da sua acção: promover as artes 
visuais, com o objectivo de sensibilizar 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.

programa_a5.indd   28-29 11/07/14   11:30



28 29

Rodrigues. Com Rabih Abou-Khalil editou “Em 
Português”, mas as parcerias não param por aqui. 
Em 2011 colocou de pé, com o guitarrista Pedro Jóia, 
o projecto “Mourarias”. “Largo da Memória”, editado 
em 2013, é o somar de todas as outras parcerias que 
Ricardo Ribeiro foi tendo ao longo da sua carreira 
e a confirmação do seu talento. Em Fevereiro de 
2014 esgotou o CCB e a Casa da Música em dois 
espectáculos extraordinários e uma semana antes, 
cantou para uma sala repleta, em Nova Iorque, no 
Elebash Center. Agora, leva “Largo da Memória” a 
vários palcos nacionais.

“ A voz de Ricardo não se esquece. Ouvida uma vez, 
recordada sempre.” 

(Alexandra Carita, Expresso)

Luís Alcoforado, com direcção musical do 
guitarrista Paulo Soares, apresenta-se em quarteto 
em que o Fado de Coimbra , tanto cantado quanto 
guitarrado, estará plenamente representado. Para 
além de uma grande experiência internacional, 
com actuações nos cinco continentes e claramente 
enraizados na tradição académica, os elementos 
deste quarteto estão ligados à evolução da guitarra 
de Coimbra nas últimas décadas, tendo já vários 
livros e CD alicerçados em sólida formação musical 
e cultural. Este espectáculo trará ainda uma 
inovadora ligação entre os Fados de Coimbra e de 
Lisboa, preparada especialmente para este Festival 
das Artes.

Com o patrocínio de Montepio

29 DE JULHO, 3ª FEIRA, 21H30

› Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Preço: 15 €

PALAVRA DE MULHER
Sofia Vitória & Luís Figueiredo

Sofia Vitória, voz
Luís Figueiredo, piano, teclados e arranjos
Carlos Barretto, contrabaixo
Joel Silva, bateria
Diogo Duque, trompete; Ricardo Toscano, saxofone alto
César Cardoso, saxofone tenor; Lars Arens, trombone
Guto Lucena , clarinete baixo

Apresentação do disco “Palavra de Mulher”, 
um conjunto de histórias vividas pelas várias 
personagens femininas que habitam o universo de 
Chico Buarque e que aqui traduzem poeticamente as 
coisas mais quotidianas do amor.

Luis Alcoforado Paulo Soares José Rabaça Rui Poço Ferreira

Nota: Os textos reproduzidos neste programa 
respeitam a ortografia com que nos foram 
enviados pelos respectivos autores.

Sala dos Capelos, Universidade de Coimbra

A Sala Grande dos Actos, Antiga sala do trono, é 
também chamada por Sala dos Capelos, é a principal 
sala da Universidade de Coimbra e ali se realizam as 
provas públicas de doutoramento e de agregação e 
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a sucessão dos monarcas. Foi palco de actividades 
da academia ligadas à política e à cultura, como os 
célebres “outeiros”, saraus literários do liberalismo 
em que se empenhou Almeida Garrett com os seus 
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conjunto de experiências e actividades que envolvem 
o visitante. Obteve o Prémio do Melhor Museu 
Europeu de Ciência, Técnica e Indústria em 2008.

Basófias (Barco) Cais Parque Dr. Manuel Braga

O barco “O Basófias”, embarcação vinda de França 
e especialmente construída para a navegação no 
rio Mondego, a operar desde 1993, proporciona a 
descoberta de Coimbra através de um percurso ao 
longo do rio.

Hotel Vila Galé

Situado no centro histórico de Coimbra, com uma 
surpreendente 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. Na vertente dos 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. 

Graças à diversidade de oferta a nível lúdico e 
cultural, bem como à riqueza natural característica 
da região e zonas circundantes, Coimbra reúne todas 
as condições de um destino de eleição.

Edifício Chiado

O Museu Municipal de Coimbra, de estrutura 
polinucleada e integrado na Rede Portuguesa de 
Museus, tem sede no Edifício Chiado, imóvel centenário 
e uma das mais notáveis construções da Baixa da 
cidade. Trata-se de um exemplar raro da Arquitetura 
do Ferro, construído em 1910 para albergar uma filial 
dos Grandes Armazéns do Chiado lisboeta. O edifício 
acolhe, desde 2001, a Coleção de Arte Telo de Morais, 
doada ao Município, que inclui um notável acervo de 
pintura, reunido numa edição galardoada com o Prémio 
Melhor Catálogo 2010 da Associação Portuguesa de 
Museologia.  O Museu Municipal de Coimbra dispõe 
ainda de duas galerias de exposições temporárias, 
uma biblioteca de arte e um amplo espaço destinado a 
atividades do serviço educativo.

Casa da Escrita

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.

Anfiteatro Colina de Camões, 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 dos 
Jardins da Quinta das Lágrimas e ao longe Coimbra 
iluminada. Foi distinguido, em 2008, com o Prémio 
Nacional de Arquitectura Paisagista e 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. Cristina Castel-Branco desenhou as bancadas, 

desconstruindo-as, para jogar com o 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 desse a impressão 
de estar incompleto, flutuando no jardim, como uma 
personagem à procura do autor.

Sala Aqua do Edifício Os 4 Elementos, Quinta das 
Lágrimas

Desenhado por Gonçalo Byrne, um dos mais 
conceituados arquitectos portugueses, 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. 

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 riquíssimas colecções de instrumentos 
científicos da Universidade de Coimbra e de um 
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PREÇÁRIO

Concertos

Sala dos Capelos, Universidade de Coimbra
Dia 19 de Julho - € 18 (€ 15 - Amigos do Festival, Estudantes, Seniores, Desempregados e Grupos)

Anfiteatro Colina de Camões (ACC)
Dias 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de Julho – € 15 (€ 10 - Amigos do Festival, Estudantes, Seniores, Desempregados e Grupos)
Dias 24 e 26 de Julho – € 10 (€ 8 - Amigos do Festival, Estudantes, Seniores, Desempregados e Grupos)
Dia 24 de Julho “Concerto da Juventude” – Entrada livre
Dia 23 de Julho – “A Flor do Lácio” – € 10 (€ 8 - Amigos do Festival, Estudantes, Seniores, Desempregados e Grupos)

Concertos de Jazz a bordo do “Basófias” – € 10
Dias 26 e 27 de Julho

Jantares

“Sabores do Douro” – dia 18 de Julho – € 40

“Três Chefs Cozinham Dieta Mediterrânica” – dia 25 de Julho – € 50

Cinema

Dia 18 de Julho € 3

Dias 19 e 25 de Julho € 1

Serviço Educativo

Percursos Pedonais - € 12

Workshop de Fotografia - € 37 (1 dia); € 47 (2 dias)

Teatro para a infância – € 1

Tertúlia Literária - € 1

Workshop de Escrita – € 15 (€ 10 - Amigos do Festival, Estudantes, Seniores, Desempregados e Grupos)

Workshop de Cozinha – € 15

Masterclasse de Música - € 12

Bilhetes á venda na bilheteira do Festival das Artes, na Quinta das Lágrimas, das 15h00 às 20h00

FNAC (Coimbra) e Livraria Almedina (Coimbra)

Contactos, informações, Reservas e Inscrições

Fundação Inês de Castro
festivaldasartes2014@gmail.com
Telef. 91 810 82 32/91 306 05 16

www.festivaldasartes.com
facebook.com/festivaldasartes/ligadosamigosdofestivaldasartes
amigosfartes@gmail.com

DIRECÇÃO

Presidente

José Miguel Júdice

Direcção

Andrew Swinnerton

Cristina Castel-Branco

Luísa Braz de Oliveira

Pierre Lavoix

Teresa Costa Neves

Produção Executiva

Andrea Lupi

Cláudia do Vale

Teresa Costa Neves

Apoio à Direcção

Conceição Sousa Botelho

Margarida Paes

LIGA DOS AMIGOS DO FESTIVAL

Direcção

João Serpa Oliva

Fernanda Mota Pinto

Isabel Costa-Santos

Recepção e Frente de Casa

Ana Oliveira

Bruno Mateus

Cláudia do Vale

Elisabete Cardoso

Gonçalo Baptista

Joana França

Luís Ângelo

Maria João Ferreira

Maria Miguel Ferreira

Marta Rodrigues

Sara Teixeira Pinto

Todos os colaboradores do Hotel Quinta das Lágrimas

Design Gráfico
João Tinoco

Impressão
Orgal Impressores

Agência de Comunicação
Message in a Bottle
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