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Este ano há FESTA!
A Fundação Inês de Castro resolveu lançar o Festival das Artes em
2009. O Mundo tinha passado pela crise do sub-prime nos EUA (2007) e
pela crise financeira de 2008 que afectara fortemente os EUA e o Reino
Unido, tendo também efeitos no sistema bancário da Europa continental.
Apesar disso, o optimismo ou a inconsciência permitia aos mais qualificados e aos cidadãos comuns pensar que os problemas estavam ultrapassados, a economia mundial resistira e a recuperação estava em curso.
Sabemos hoje que não foi assim, que o pior – pelo menos tal como o
sentem as populações e países como Portugal – estava afinal a começar.
Foi nesse ambiente que o Festival das Artes foi vivendo durante mais
6 anos, tendo lugar este ano o 7º Festival. Não poderíamos pois ter arrancado em pior momento e provavelmente que se soubéssemos o que
sabemos hoje nos teria faltado a coragem.
Felizmente que não sabíamos, pois o Festival das Artes rapidamente se
tornou no mais importante evento multicultural no Centro de Portugal
e com reconhecido impacto a nível nacional. Agora, se calhar, estamos
mais pessimistas do que devíamos, como em 2009 se passava exactamente o oposto. Ou talvez não. Mas uma coisa é certa: sobrevivemos
quando julgaríamos estar condenados, pelo que isso chega para termos
o coração cheio de alegria.
Por isso achámos que “Este ano há Festa!” devia ser o lema do 7º Festival
das Artes. E assim deve ser também por outra razão: a sabedoria dos
povos revela que para ultrapassar as crises é preciso optimismo, esperança, pensamento positivo. E que as festas foram sendo ao longo da
História da Humanidade um alimento decisivo para ajudar a criar esse
estado de espírito. Realmente a ajuda permanente dos mecenas (a que
este ano se juntaram alguns mais) e apoiantes, o entusiasmo do público e desta nossa Cidade de Coimbra, o esforço da pequena equipa que
todos os anos quase sem recursos faz o Festival, a adesão dos artistas,
tudo isso merece ser festejado.
Com o rufar dos tambores no dia 16 de Julho vai começar a Festa. Feita
convosco e para todos!
José Miguel Júdice
Presidente da Direcção do Festival das Artes
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Calendário / Índice
16 de Julho, 5.ª Feira

17 de Julho, 6.ª Feira
18 de Julho, sábado
11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“O Mercador de Festinhas”

19 de Julho, domingo

página 12

17:30 – Edifício Chiado
“A Minha Universidade
tem 725 Anos”
página 10
18:30 – Edifício Chiado
“Festa dos Bombos” página 10
19:00 – Edifício Chiado
Cerimónia de Abertura

18:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“Coimbra é uma Festa”

18:30 – Barco “O Basófias”
18:30 – Barco “O Basófias”
página 12 “Jazz em Festa”
“JazzFest”
19:00 – Museu Machado de Castro Leonor Arnaut Trio
Constança Ochoa Trio
página 14
página 16
“Vieira da Silva na Capela
do Tesoureiro – MNMC”
página 11 “Escrita Íntima, cartas e
desenhos…”
página 13

21:00 – Anfiteatro Colina de Camões
“Festa Sinfónica”
21:30 – Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 21:30 – Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 21:30 – Mosteiro de Santa Clara-a-Velha Orquestra Metropolitana
“The Dead”
“El Ángel Exterminador”
“El Galeón 1600
de Lisboa
– Festa Barroca”
(“Gente de Dublin”)
(“O Anjo Exterminador”)
página 16
Los Temperamentos
John Huston
Luis Buñuel

página 11

página 13

página 14

Legenda
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Ciclo das Artes Plásticas

Ciclo da Gastronomia

Ciclo do Cinema

Ciclo das Conferências

(continua na página 6)
20 de Julho, 2.ª Feira
21 de Julho, 3.ª Feira
22 de Julho, 4.ª Feira
11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas 11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“As Crianças em Segurança” “A Festa, Como Fazer?”

página 18
página 20

18:30 – Anfiteatro Colina de Camões
“Festa do Conservatório
de Coimbra”
Conservatório de Música
de Coimbra
página 20

20:30 – Hotel
Quinta das
Lágrimas
“Festa
Gourmet”

página 18

21:00 – Anfiteatro 21:00 – Anfiteatro Colina de Camões 21:00 – Anfiteatro Colina de Camões
Colina de Camões “O Esplendor do Piano”
“Festa Clássica”
“25 Anos
Lilian Akopova
Orquestra Clássica do Centro
do MPQ”

página 19

página 20
página 22
22:30 – Hotel Quinta das Lágrimas 22:30 – Hotel Quinta das Lágrimas
“Festa Brava”
“Futebol em Festa”
página 21

página 23

Ciclo da Música
Serviço Educativo
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Calendário / Índice (continuação)
23 de Julho, 5.ª Feira

24 de Julho, 6.ª Feira
25 de Julho, sábado
26 de Julho, domingo
11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“O Mercador de Festinhas”
11:30 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“Pais e Filhos em Festa
na Cozinha”
página 12
página 25

16:00 – Casa
da Escrita
“A Festa do
Amor”

19:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“Sevilhanas e Flamenco”

18:30 – Barco
18:30 – Barco “O Basófias”
página 25 “O Basófias”
“Jazz em Festa”
“JazzFest”
Leonor Arnaut Trio
página 16
página 14

página 24

21:00 – Anfiteatro Colina de Camões 21:00 – Anfiteatro Colina de Camões 21:00 – Anfiteatro Colina de Camões
“Música e Palavras”
“Festa do Fado”
“O Esplendor Barroco”
21:30 – Anfiteatro Colina de Camões Mário Laginha
Gisela João
Os Músicos do Tejo
“Pensão Flor em Festa”
e Catarina Wallenstein
Pensão Flor
página 24
página 25
página 26
e Orquestra do Quarto 21
22:30 – Hotel Quinta das Lágrimas
página 23 “Festa e Política”

página 24

Legenda
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Ciclo das Artes do Palco

Ciclo da Música

Ciclo das Conferências

Serviço Educativo

© Pedro Salvaterra ↓ →

27 de Julho, 2.ª Feira
28 de Julho, 3.ª Feira
11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas 11:00 – Jardins da Quinta das Lágrimas
“As Crianças em Segurança” “A Festa, Como Fazer?”

página 18
página 20

21:00 – Anfiteatro Colina de Camões
“O Esplendor Sinfónico”
21:30 – Anfiteatro Colina de Camões
Estágio Gulbenkian
“Fica no Singelo”, Dança
para Orquestra
Companhia Clara Andermatt
página 28
“Fica no Singelo”, Baile

página 29
Quinta das Lágrimas ↑ →

7

8

Quinta de
S. Domingos

St.ª Justa
PONTE DO
AÇUDE

Teatro da Cerca
de S. Bernardo

RI
O

Mercado
D. Pedro V

C.M.C.

D
ON
M

Fórum

Montes Claros

C.A.V.

Loja do
Cidadão

M.C.C.C

O

EG

Casa da Escrita

T.A.G.V

MNMC
Universidade
de Coimbra

Edifício Chiado

Guarda Inglesa

A.A.C.

C.A.P.C

PONTE DE
SANTA CLARA

Estádio
Universitário

Jardim
Botânico

Cais de Embarque

a

ue ag
rq Br
Pa uel
an

Mosteiro de Santa
Clara-a-Nova

.M
Dr

Praça da
Canção
Convento de
S. Francisco

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Portugal dos
Pequenitos

Centro de Saúde
de St.ª Clara

Observatório
Astronómico

Parque Verde
do Mondego

Cemitério
de St.ª Clara

Quinta das Lágrimas

Seminário

e
rd
Ve o
ue eg
rq nd
Pa Mo
do

PONTE PEDONAL
PEDRO E INÊS

Pavilhão Centro
de Portugal
Novas
Piscinas do
Mondego
Exploratório

Fonte dos
Amores

Quinta das Lages

Quinta da
Várzea

PONTE RAINHA
SANTA ISABEL

9

Lapa dos Esteios

16, 5.ª feira
17:30

Ciclo das Artes Plásticas

18:30

Ciclo da Música

Edifício Chiado; Inauguração
De 16 de Julho até 6 de Setembro
3ª feira a 6ª feira: 10–18h; sábado: 10–13h e 14–18h

Edifício Chiado

“A minha Universidade
tem 725 Anos”

Tocá Rufar, grupo de percussão

A Universidade de Coimbra celebra, este ano, 725
anos da fundação da Universidade em Portugal,
estando, por isso, também em Festa e alinhada
com o tema do Festival das Artes.
O objectivo fundamental destas celebrações é mostrar que uma instituição com mais de sete séculos só
resiste se se souber reinventar.
Pretende-se que esta data seja um encontro com a
história da Universidade, após a sua inscrição na Lista do Património Mundial em 2013. Os edifícios classificados pela UNESCO contam a história das pedras
mas ela só se torna viva e actuante através das pessoas que habitam esses espaços.
Assim, e dando a conhecer os 32 edifícios pelos quais
passou uma parte da vida da Universidade de Coimbra, propõe-se uma exposição com 32 fotografias de
grande formato que resultem de um concurso em que
se apela aos membros da comunidade da UC – estudantes, antigos estudantes, colaboradores e docentes – que se façam fotografar num dos 32 edifícios
(permitindo que o mesmo seja reconhecível), e ostentado a mensagem “#AminhaUCtem725anos”.
Exposição produzida em parceria pela Fundação
Inês de Castro, Universidade de Coimbra e Câmara
Municipal de Coimbra e com o patrocínio de BPI
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“Festa dos Bombos”
Percurso a pé de artistas e público até à Quinta
das Lágrimas (20 min.), seguido de cocktail.
Fundado em 1996, o Tocá Rufar constitui hoje uma
referência incontornável na criação e formação artísticas no âmbito da percussão tradicional portuguesa
e enquanto projecto de intervenção comunitária e
socio-educativa.
Assumindo como missão e desígnio identitário a
promoção e valorização da cultura portuguesa e, em
particular, das diferentes expressões da percussão
tradicional, o Tocá Rufar tem uma intervenção socio-cultural indissociável dos valores da cidadania,
da inclusão e coesão social e da participação cívica
dos cidadãos. Em especial, os diferentes projectos do
Tocá Rufar visam promover a formação integral de
crianças, jovens e adultos e o seu desenvolvimento
pessoal e social, através de modelos alternativos de
educação não formal e informal e de práticas artísticas inovadoras e de excelência, envolvendo as comunidades num processo partilhado e descentralizado
de intervenção socio-cultural.

19:00

21:30

Ciclo do Cinema

Quinta das Lágrimas

Cerimónia de Abertura

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 104'. Custo: € 1

© Pedro Salvaterra

Apostando em seduzir todos os públicos, e com a
inspiração sublime da nossa História e Cultura, o
Festival das Artes mantém uma programação de
excelência, que prestigia a Fundação Inês de Castro e a cidade de Coimbra. Vamos poder usufruir
de um enquadramento paisagístico deslumbrante,
num local em que a História de Portugal se sente.

Quinta das Lágrimas

“The Dead”

(“Gente de Dublin”, 1987)

John Huston, realização
Pedro Mexia, comissário

“Quando nos juntamos para uma celebração, uma
efeméride, um convívio, supõe-se que se trata
quase sempre de um acontecimento alegre. Mas
no cinema é comum que a festa seja uma ocasião
melancólica, reveladora, perigosa até.
No fim de uma carreira desigual e interessantíssima e já muito debilitado fisicamente, John Huston
realizou uma das suas obras-primas. ‘Gente de
Dublin’ adapta o conto ‘The Dead’ do livro ‘Dubliners’ (1914), de James Joyce. A nostalgia da velha
Irlanda choca com as inquietudes da Irlanda independentista, a afabilidade familiar anda paredes-meias com a transitoriedade, e uma festa da
Epifania é atravessada por angústias que põem
tudo em causa.
Entre o ruído dos talheres, das conversas e das
canções, Huston pergunta o que festejamos afinal
quando estamos numa festa.”
Com Fila K Cineclube
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17, 6.ª feira
11:00

18:00

Serviço Educativo

Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Custo: € 1; Reservas e informações:
festivaldasartes2015@gmail.com | 918 108 232
Nota: Repete no dia 24

“O Mercador de Festinhas”
Triste com o mundo e cansado da indiferença, um
Mercador de Festinhas vem visitar-nos com o seu
acordeão e uma velha mala, e connosco tentar
mudar a vida das pessoas.
Teatro para a infância, pela produtora Camaleão
e com o patrocínio da Fundação Luso
Nota: Repete no dia 24
© Pedro Salvaterra

Jardins da Quinta das Lágrimas
Custo: € 1; Reservas e informações:
festivaldasartes2015@gmail.com | 918 108 232

“Coimbra é uma Festa”
Leituras de “O Mundo à Minha Procura”,
de Ruben A.
A Alma Azul convoca para a sua Residência de
Leitura páginas magníficas de Ruben A.
Ruben A. frequenta a Universidade de Coimbra entre 1942 e 1945. Na sua autobiografia “O Mundo à
Minha Procura II” escreve, com o seu estilo único e
inconfundível, extraordinárias páginas sobre a cidade
de Coimbra, a Universidade, Miguel Torga e a Europa
em guerra. Nestas, a criação da República BABAOU
– inspirada no surrealismo –, no Largo de Santana, a
vida académica cheia de acontecimentos marcantes
e as paixões que sacodem o jovem Ruben A. transformam Coimbra numa cidade em Festa.
Residência de leitura orientada por Elsa Ligeiro

Jardins da Quinta das Lágrimas
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19:00

Ciclo das Artes Plásticas
Museu Nacional Machado de Castro. Inauguração
Exposição de pintura até 27 de Julho;
Exposição de correspondência entre Arpad Szenes e
Vieira da Silva até 17 de Setembro;
4.ª feira a domingo: 10–19h; 3.ª feira: 14–18h

21:30

Ciclo do Cinema
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 95’. Custo: € 1

“El Ángel Exterminador”
(“O Anjo Exterminador”, 1962)

“Vieira da Silva
na Capela do Tesoureiro – MNMC”
“Escrita Íntima, Cartas e Desenhos
– Arpad Szenes e Vieira da Silva”
Escrita Íntima reúne uma selecção de obras de Arpad
e Maria Helena, em torno da correspondência trocada
entre ambos. São na sua maioria desenhos, testemunhos
e retratos um do outro e da sua intimidade, rastos de um
enamoramento que passava da vida para a obra. Muitos
destes trabalhos não tinham por objectivo o espaço público, eram cartas de amor gráficas, registos de afectos
que não encontravam melhor sujeito para o estudo que
o ser amado. Neste sentido apresentamos uma série de
obras pouco conhecidas, maioritariamente sobre papel e
de pequenas dimensões, da colecção da Fundação Arpad
Szenes – Vieira da Silva. Registos que são também uma
escrita íntima e que complementam a correspondência
entre os dois artistas. Vieira da Silva era portuguesa e
Arpad Szenes húngaro. As cartas que acompanham a
exposição, escritas num francês estrangeirado, revelam
uma linguagem peculiar com códigos e léxicos próprios.
São documentos com um valor biográfico significativo
que favorecem o conhecimento da personalidade de ambos e que ajudam à compreensão da sua produção artística. Com curadoria de Marina Bairrão Ruivo, directora do
Museu Arpad Szenes – Vieira da Silva, a exposição inaugura no dia 17 de Julho, às 19h00, na sala de exposições
temporárias do Museu Machado de Castro, e estará em
Coimbra até dia 17 de Setembro. Simultaneamente, de 17
a 27 de Julho, estarão expostas na Capela do Tesoureiro
quatro importantes pinturas de Vieira da Silva, uma das
quais da colecção do Banco Santander Totta.

Luís Buñuel, realização
Pedro Mexia, comissário

“Luis Buñuel, na espantosa fase mexicana da sua
carreira, dirigiu ‘O Anjo Exterminador’, imaginando uma festa interminável, e por isso apocalíptica.
Um grupo de burgueses não consegue abandonar
a vivenda onde decorreu uma recepção formal,
sem que percebamos bem porquê, se o motivo é
físico, psicológico, fantástico. E a festa transforma-se em prisão domiciliária, à medida que as
amenidades e os grotescos sociais vão decaindo
até um estado de civilização arcaico, desvendando verdades incómodas.”
Com Fila K Cineclube

4 pinturas comentadas por
Marina Bairrão Ruivo,
Margarida Montenegro,
Raquel Henriques da Silva
e Cristina Guerra
Exposição produzia em parceria pela
Fundação Inês de Castro, Fundação
Arpad Szenes – Vieira da Silva e Museu
Nacional Machado de Castro, e com o
patrocínio de Santander Totta
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18, sábado
18:30

Ciclo da Música
Passeio pelo Mondego no “Basófias”
Cais de Embarque: Parque Dr. Manuel Braga
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada; Custo: € 12

“Jazz em Festa”
Leonor Arnaut Trio
Leonor Arnaut, voz
Marcelo Murta, guitarra
Rui Alvarez, contrabaixo

21:30

Ciclo da Música
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Custo: € 15

“El Galeón 1600 – Festa Barroca”
Los Temperamentos
Swantje Tams Freier, soprano
Hugo de Rodas, alaúde
Nadine Remmert, cravo
Anninka Fohgrub, flauta transversal
Néstor Cortés, violoncelo
GABRIEL BATAILLE (1575 – 1639)
El Baxel Esta en la Playa
TARQUINIO MERULA (1595 – 1665)
Ária Sopra la Ciacona “Su la cetra amorosa”
ANONYMUS (MARTIN SCHMIDT) (séc. XVIII)
Pastoreta Ychepe flauta
TARQUINIO MERULA (1595 – 1665)
Folle è Ben che si Crede

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho de água, é o cenário para juntarmos várias
emoções: o jazz do Trio de Leonor Arnaut, a vista
de Coimbra e o prazer de uma bebida.
Em colaboração com Tone Music School
Nota: Repete no dia 26

JAKOB HERMANN KLEIN (1688 – 1748)
Sonata n.º 5 em Lá Menor
ANÓNIMO MEXICANO (séc. XVII)
La Petenera
ALESSANDRO STRADELLA (1639 – 1682)
Sinfonia n.º 22 em Ré Menor
DOMENICO SCARLATTI (1685 – 1757)
Sonata K. 89 em Ré Menor
ANÓNIMO (séc. XVIII)
Cachua la Serranita
ANDREA FALCONIERI (1685 – 1656)
La Suave Melodia
ANÓNIMO (séc. XVIII)
Tonada el Tupamaro
Tonada la Lata
Em colaboração com Cistermúsica
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“El Galeón 1600” representa uma viagem entre
dois mundos, uma viagem feita por muitos após a
conquista da América Latina pelos Europeus. Ricos ou pobres, aristocratas ou escravos, os viajantes levaram consigo as suas heranças culturais,
daí resultando uma mistura e fusão das tradições
dos dois lados do oceano. Los Temperamentos
retratam musicalmente esta viagem oferecendo
à audiência canções sensíveis e delicadas, bem
como animadas tonadas e astuciosa música instrumental. Um concerto rico em afectos e efeitos com música barroca de Itália e da América
Latina, incluindo selecções do Codex de “Martinez Compañón”, do Arquivo Musical de Chiquitos e de compositores como Tarquinio Merula e
Alessandro Stradella.

O nome do agrupamento musical Los Temperamentos
evoca a teoria defendida pelo “pai da medicina”, Hipócrates, em que a cada pessoa corresponde um determinado temperamento (colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico). Na música do período barroco
encontramos um paralelo com esta concepção com a
teoria dos “afectos”, os quais emocionam o ouvinte de
formas distintas. O agrupamento Los Temperamentos foi fundado em 2009 por músicos de diversas
latitudes e que se encontraram na Escola Superior
de Artes de Bremen (Hochschule für Künste), um
destacado centro europeu de ensino da música
antiga. Os seus elementos procuram uma interpretação historicamente informada da música barroca,
destacando o vasto espectro das emoções humanas presentes tanto na música do Norte da Europa
como da América Latina.

© Pedro Salvaterra

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
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19, domingo
18:30

21:00

Ciclo da Música

Ciclo da Música

Passeio pelo Mondego no “Basófias”
Cais de Embarque: Parque Dr. Manuel Braga
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada; Custo: € 12

“Festa Sinfónica”

“JazzFest”
Constança Ochoa Trio

© Miguel von Driburg

Constança Ochoa, voz
Luís Pedro Keating, guitarra
Ricardo Marques, contrabaixo

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho de água, é o cenário para juntarmos várias
emoções: o jazz do Trio de Constança Ochoa, a vista de Coimbra e o prazer de uma bebida.
Em colaboração com Escola de Música Sítio dos Sons
Nota: Repete no dia 25
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Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Pedro Amaral, maestro
SÉRGIO AZEVEDO (1968)
“Abertura Festiva”
“Esta curta obra para orquestra clássica resultou
de um pedido de Andrew Swinnerton para abrir/
completar um programa da Orquestra Metropolitana de Lisboa no qual seria também tocada a
9ª Sinfonia de Franz Schubert, uma das minhas
obras favoritas. O pedido previa uma peça curta e
brilhante para a orquestra, e foi isso que tentei escrever, contando com o virtuosismo da OML. Num
outro sentido, a forma funciona quase como a de
uma sonata clássica, com uma exposição que é repetida com variantes, um desenvolvimento, uma
re-exposição abreviada e a respectiva coda. Esta
“Abertura Festiva” é assim, e também, o primeiro
andamento de outra obra, a “Sinfonietta Giocosa”,
podendo pois ser tocada isoladamente como abertura (tendo neste caso um final diferente do usado
na “Sinfonietta”, um final mais conclusivo e, naturalmente, mais exuberante) ou como andamento
dessoutra obra de maiores proporções.”
(Nota do compositor)

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828)
Sinfonia nº 9 em Dó Maior, D.944, “A Grande”
	
Andante – Allegro, ma non troppo – Più moto
Andante con moto
Scherzo. Allegro vivace – Trio
Allegro vivace
Em 1839 Robert Schumann prestou uma homenagem a Schubert e Beethoven, visitando as
suas campas. De seguida fez uma visita a Ferdinand Schubert, que o recebeu por saber que
era um fervoroso entusiasta da música do seu
falecido irmão. Na casa de Ferdinand, em Viena,
Schumann teve acesso a inúmeras partituras
inéditas, entre as quais a 9.ª Sinfonia de Franz
Schubert, em Dó Maior, nunca interpretada na
íntegra durante a vida do compositor. Reconhecendo a genialidade da obra, por ele descrita
como “um longo romance em 4 volumes”, o exultante Schumann enviou uma cópia ao director
da Gewandhaus de Leipzig, Felix Mendelssohn,
que dirigiu a sua estreia em Março do mesmo
ano. Nas palavras de Schumann, esta derradeira
sinfonia “revela-nos mais do que apenas belas
melodias e mera alegria e tristeza, (…); ela conduz-nos a regiões que nunca antes explorámos”.

Sérgio Azevedo nasceu em Coimbra, em 1968. Estudou
com Fernando Lopes-Graça na Academia de Amadores
de Música (Lisboa) e na Escola Superior de Música de
Lisboa (ESML) com Christopher Bochmann e Constança Capdeville. Assistiu a seminários de Emmanuel Nunes, Tristan Murail, Phillipe Manoury, Luca Francesconi,
Mary Finsterer, Jorge Peixinho, Louis Andriessen e Simon Bainbridge, entre outros. Ganhou vários prémios
de composição nacionais e internacionais, e as suas
obras têm sido regularmente encomendadas por prestigiosos intérpretes e orquestras e tocadas um pouco
por todo o mundo. Em 2011 foi-lhe atribuído o “Prémio
Autores 2010”, da Sociedade Portuguesa de Autores,
pelo seu Concerto para Piano. Publicou dois livros, “A
Invenção dos Sons” e “Olga Prats – Um Piano Singular”,
escreve regularmente para diversas publicações tais
como “The New Grove Dictionary of Music and Musicians” e criou ainda vários programas radiofónicos para
a Rádio Difusão Portuguesa (Antena 2). Sérgio Azevedo é Doutorado pela Universidade do Minho desde
2012, e desde 1993 professor na ESML. A sua música é
publicada pela AVA – Music Editions desde 2007.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa estreou-se
em 1992. Desde então os seus músicos asseguram
intensa actividade com uma qualidade e versatilidade
constantes, abordando géneros diversos, criando novos públicos e afirmando o carácter inovador do projecto AMEC | Metropolitana, de que esta orquestra
é a face mais visível. Desde o início, a Metropolitana
é referência incontornável no 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.

Pedro Amaral é natural de Lisboa e estudou composição, como aluno particular, com Fernando LopesGraça. Frequentou o Instituto Gregoriano de Lisboa
antes de concluir o Curso de Composição na Escola
Superior de Música de Lisboa, sob a orientação de
Christopher Bochmann. Em Paris graduou-se com o
Primeiro Prémio em Composição por unanimidade do
júri no Conservatório Nacional Superior de Música,
orientado por Emmanuel Nunes. Na mesma cidade
concluiu um Mestrado em Musicologia Contemporânea na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais.
Estudou ainda direcção de orquestra com Peter Eötvös (Eötvös Institute) e Emilio Pomarico (Scuola
Civica de Milão). Foi assistente de K. Stockhausen
em diversos projectos. Professor Auxiliar da Universidade de Évora desde o ano lectivo de 2007/2008,
Pedro Amaral é autor de várias obras, entre as quais
se destacam Transmutations, Script, a ópera O Sonho,
Textos, Spirales, Organa e Paraphrase, as últimas das
quais registadas em CD da editora Gulbenkian/UK. A
música de Pedro Amaral é regularmente interpretada
em importantes festivais de música contemporânea.
Como compositor e/ou maestro, Pedro Amaral trabalha regularmente com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica Juvenil, a Orquestra Metropolitana
de Lisboa, a OrquestrUtopica, a Orquestra Sinfónica
Portuguesa, a Orquestra de Câmara Portuguesa, a
Orquestra Sinfónica de São Paulo, o Ensemble InterContemporain, entre outros. É, desde Julho de 2013,
Director Artístico e Pedagógico da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
Oferta da Caixa Geral de Depósitos
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20, 2.ª feira
11:00

Serviço Educativo
Quinta das Lágrimas
Lotação limitada; Entrada livre; dos 9 aos 11 anos

“As Crianças em Segurança”
Prevenção rodoviária promovida pela Seguradora
AXA Portugal
Nota: Repete no dia 27

20:30

Ciclo da Gastronomia

Jordi Esteve construiu o seu percurso nas cozinhas
de restaurantes de topo como o L’Ambroisie, em Paris
(3 Estrelas Michelin), o Pre Catelan, também em Paris
(2 Estrelas Michelin), onde trabalhou com o Chef Alain
Ducasse, e como Chef assistente durante 4 anos de
Joachim Koerper no El Girassol, em Alicante.
É proprietário e Chef do afamado Restaurante Nectari,
que abriu em Barcelona em 2009 e que mantém,
desde 2012, uma Estrela Michelin. A sua ideia de
cozinha com influência mediterrânica é baseada no
produto de primeira qualidade, local e de época, conseguindo fazer a fusão entre tradição e inovação.
Desde 2010 que colabora em intercâmbio de experiências com o Chef Motokawa, do Restaurante Genji,
em Osaka. O seu apetite e paixão por novos sabores
resultou em novos elementos nas suas criações.

Quinta das Lágrimas
Lotação limitada — Custo: € 45

“Festa Gourmet”, Jantar
Chefs Fernando Agrasar del Río,
Jordi Esteve Nectari e Albano Lourenço

Fernando Agrasar, nascido em Santiago de Compostela, Espanha, em 1973, é Chef e proprietário do
restaurante As Garzas localizado em Malpica, na província de A Coruña. É, desde 2010, detentor de um Sol
Repsol e de uma Estrela Michelin.
O Chef autodidacta partilhou o fogão na cozinha da
Chef galega Toñi Vicente, com uma Estrela Michelin;
no restaurante Garfio, de que também é proprietário,
localizado em Denia, Alicante; e no restaurante Pé
Franco, n’A Coruña.
Distinções: Um Sol Repsol e uma Estrela Michelin,
desde 2010. Prémio Nacional de Gastronomia da
Galiza “Alvaro Cunqueiro”, em 2011. Prémios “Doces do Antroido” de Malpica de Bergantiños, de
2009 a 2011. Prémio “Faros Nerios” da Costa da
Morte, em 2012.
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Albano Lourenço 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, com a distinção de “Figura do Ano”
em 2005 pela InterMagazine, a revista referência
do sector gastronómico em Portugal, e com o prémio
“Arte da Cozinha”, atribuído pela Academia Portuguesa de Gastronomia, em 2009.
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).
Saudoso da terra onde nasceu, Albano aceitou o convite para chefiar o projecto gastronómico da Quinta
das Lágrimas. A sua motivação foi a de fazer da cidade dos Amores e dos Doutores uma referência gastronómica em Portugal. Mais que um grande cozinheiro,
Albano Lourenço é alguém que acredita que a sua
profissão é dignificante e criativa.
Albano Lourenço para quem, como disse Brillat Savarin, “A descoberta de um novo prato traz mais felicidade à humanidade que a descoberta de uma estrela”,
é um chefe diferente. Senhor de arte na cozinha e
carisma na sala, Albano Lourenço é sem dúvida um
dos grandes Chefs de Portugal.
Com o apoio de IDEALDRINKS e Agência Abreu

21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15

“25 Anos do MPQ”
Moscow Piano Quartet
Alexei Eremine, piano
Alexei Tolpygo, violino
Alexandre Delgado, violeta
Guenrik Elessine, violoncelo

ANTONÍN DVOŘÁK (1841 – 1904)
Quarteto com Piano em Mi b Maior, Op. 87
	Allegro con fuoco
Lento
Allegro moderato, grazioso
Allegro ma non troppo
Como violetista Antonín Dvořák tinha um especial
carinho pela música de câmara, que desempenhou
um papel central na sua carreira de compositor e intérprete. O Quarteto com Piano Op.87 é
a segunda e última obra para esta formação da
sua autoria. Obra de maturidade, foi composta
no Verão de 1889 e reflecte uma grande alegria,
evocando também a música tradicional checa, tão
cara ao compositor.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827)
Quarteto com Piano N.º 3 em Dó Maior
	Allegro vivace
Adagio con espressione
Rondo. Allegro
Composto em 1785, o Quarteto com Piano nº3 em
Dó Maior é uma obra de juventude de Beethoven,
então com 15 anos de idade. Virtuoso pianista,
Beethoven explora aqui a relação entre o piano
e as cordas, contribuindo para o desenvolvimento
deste agrupamento de música de câmara cuja formação ainda não estava em voga. A obra foi apenas publicada após a morte do compositor.
JOLY BRAGA SANTOS (1924 – 1988)
Quarteto com Piano em Ré
Allegro non troppo
O Quarteto com Piano op. 26, composto em 1957,
pertence à primeira fase da produção de Joly Braga
Santos, de idioma sobretudo modal e matriz neoclássica. Nesta partitura emblemática da personalidade expansiva do jovem Joly, sobressai a preocupação de individualizar cada parte instrumental,
criando generosas tramas contrapontísticas. A
obra oferece um exemplo pessoal de “condensação
da forma”, ou seja, da integração dos diversos andamentos numa estrutura contínua e coesa.

O Moscow Piano Quartet (MPQ) foi criado em 1989
por iniciativa de Alexei Eremine e Guenrikh Elessine.
O seu primeiro concerto realizou-se a 25 de Janeiro
de 1990 na Casa-Museu Iermolova, em Moscovo. Na
mesma cidade, actuou no Festival «Dekabrskie Vetcherá» («Noites de Dezembro»), dirigido por Sviatoslav
Richter. É de salientar a influência do grande mestre
Valentin Berlinski (violoncelista do Quarteto Borodine), sobretudo no que se refere à afinação cuidada, à
riqueza de sonoridades e ao conhecimento profundo
das obras tocadas. Acarinhado por personalidades
como a marquesa Olga de Cadaval e o compositor
Fernando Lopes-Graça, o MPQ mudou-se para Portugal em 1990, onde foi o primeiro grupo de música
de câmara a tornar-se Quarteto Residente de um
município português, através de um protocolo assinado com a Câmara Municipal de Cascais em 1993.
O MPQ tem vindo a realizar o seu principal objectivo, o de divulgar todas as obras escritas para violino,
violeta, violoncelo e piano, desde o período clássico
até aos nossos dias, incluindo as menos conhecidas.
Na esteira do seu interesse pela música contemporânea, contacta sempre que possível os compositores
das obras estudadas, sendo de destacar Alfred Schnittke e Fernando Lopes-Graça, e já interpretou mais
de uma dezena de obras em 1.ª audição, algumas das
quais lhe foram dedicadas. O grupo realizou digressões na Letónia, em Portugal, Espanha, França, Itália,
Alemanha, Grécia, Benelux e Japão, sendo convidado
pelos mais diversos festivais de música e pelas principais salas de concertos em Portugal. Depois de um
primeiro CD, dedicado a Mahler, Schnittke e Brahms,
o MPQ lançou em 2012 um novo CD com a primeira
gravação mundial dos quartetos com piano de Anton
Rubinstein e Eduard Napravnik.
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21, 3.ª feira
11:00

Serviço Educativo
Jardins da Quinta das Lágrimas
Duração: cerca de 1 hora
Lotação limitada; Custo: € 1; dos 3 aos 13 anos

“A Festa, Como Fazer?”
A Festa é um espectáculo de animação multidisciplinar para a infância. Os participantes são convidados a programar, organizar e participar numa festa.
José Geraldo, concepção e direcção
José Geraldo e Rute Acúrcio, animadores
Animação para a infância, pela produtora Camaleão
e com o patrocínio da Fundação Luso
Nota: Repete no dia 28

18:30

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

“Festa do Conservatório
de Coimbra”
Conservatório de Música de Coimbra
Oferecido por Conservatório de Música de Coimbra

21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“O Esplendor do Piano”
Lilian Akopova, piano
WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756 – 1791)
Sonata nº3 em Si Bemol Maior, Kv 281
A Sonata n.º 3 é composta em Munique em 1775.
Com apenas 19 anos, Mozart tinha já uma longa
e estabelecida carreira fruto da sua genialidade.
ROBERT SCHUMANN (1810 – 1856)
“Carnaval” Op.9
Robert Schumann, Rachmaninov e Liszt têm em comum, para além de uma estética romântica, o facto
de terem sido pianistas de excepção. Carnaval foi
iniciado em 1834 e completado em 1835. O subtítulo da obra é “Scènes mignonnes sur quatre notes”, num total de 21 miniaturas musicais.
SERGEI RACHMANINOV (1873 – 1943)
“Melodie”
Mélodie é um das 5 Peças de Fantasia Op.3 do
compositor russo, compostas em 1892.
CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
“L’Isle Joyeuse”
L’Isle Joyeuse, de 1904, é inspirada na pintura rococó de Watteau intitulada L’Embarquement pour
Cythère. O quadro retrata uma festa ao ar livre
na ilha de Vénus (a Deusa do Amor), onde vários
casais passam o dia. A cena, cheia de charme e voluptuosidade, é sobrevoada por anjos. A música de
Debussy evoca o encantamento da ilha do amor,
com sonoridades ricas e luminosas.
FRANZ LISZT (1811 – 1886)
Valsa “Mefisto”
Entre 1856 e 1861 Liszt escreveu 4 Valsas Mefisto
para orquestra. A primeira tornou-se a mais conhecida, sendo transcrita para piano em 1881. O
Mefistófeles aqui evocado é o da obra Fausto, do
poeta austríaco Nikolaus Lenau.

20

22:30

Ciclo das Conferências
Hotel Quinta das Lágrimas – Sala Aqua

“Festa Brava”
A emoção e a beleza do momento em que homem e
besta se encontram na arena, fazem da Festa Brava, prática secular que não reúne consensos, uma
paixão e uma Festa.
Orador: José Henriques, Coronel de Infantaria

Lilian Akopova começou a estudar piano aos 5 anos.
Natural da Arménia, cresceu em Kiev, na Ucrânia. Em
2000 concluiu, com distinção, os seus estudos na Escola de Música Central de Lysenko. De 2001 a 2007
estudou na Escola Superior de Música e de Teatro de
Munique com a Prof. Eliso Virsaladze, onde obteve o
Meisterklassenpodium. Lilian Akopova obteve bolsas
de estudo de diversas instituições e personalidades – Fundação Calouste Gulbenkian, DAAD, Yehudi
Menuhin – Live Music Now, Vladimir Spivakov e
Vladimir Krainev. Participou em master classes com
András Schiff e Paul Badura-Skoda e foi a primeira classificada em várias competições – Concurso
Internacional de Piano Vianna da Motta (Portugal,
2010), Concurso Internacional de Piano de Roma,
Concurso Internacional de Piano de Sulmona, Concurso Steinway, Concurso Internacional de Piano
Vladimir Krainev. Aclamada pelo público e pela crítica,
Lilian Akopova tem vindo a consolidar uma carreira
internacional, tocando em vários países europeus e
também nos EUA. Tocou como solista com a Orquestra Estatal de Moscovo, Orquestra Sinfónica de Klagenfurt, Orquestra Sinfónica Estatal da Ucrânia e a
Orquestra Haydn em Itália. Lilian Akopova gravou
para a Emissora Bávara e participou em emissões de
rádio e televisão em França, Itália, Ucrânia e Roménia.
O seu primeiro CD, dedicado a Schumann, Mendelssohn e Liszt, foi recentemente lançado com a etiqueta
GENUIN Classics.
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22, 4.ª feira
21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Festa Clássica”
Orquestra Clássica do Centro
David Wyn Lloyd, maestro
Andrew Swinnerton, oboé
GIOACHINO ROSSINI (1792 – 1868)
Abertura “Signor Bruschino”
A proposta musical da Orquestra Clássica do Centro começa com a animada e divertida abertura da
ópera Il Signor Bruschino, ou O Filho Acidental,
de Rossini, uma farsa giocosa per musica num só
acto, estreada em 1813.
VINCENZO BELLINI (1801 – 1835)
Concerto para Oboé e Orquestra
Tal como Rossini, Vincenzo Bellini é conhecido pelas suas óperas, destacando-se La Sonnambula e
Norma. Provavelmente escrito entre 1819 e 1825,
em Nápoles, o concerto de oboé enfatiza o bel
canto, na “voz” do solista.
SÉRGIO AZEVEDO (1968)
Concertino d’Estate para Oboé Solo
e Orquestra de Cordas (2015)
1. Semplice.
2. Landscape.
3. Giocoso.
“Tenho sido privilegiado com a dedicatória de
várias obras, escritas pelo meu amigo e colega
Sérgio Azevedo nos últimos 15 anos. Este ‘Pequeno Concerto de Verão’ para oboé está cheio
de humor, charme e espírito festivo, além de ser
extremamente comunicativo e bem escrito para
o instrumento.“
(Andrew Swinnerton)
JEAN SIBELIUS (1865 – 1957)
Arranjo de DAVID WYN LLOYD
Andante Festivo
A música do finlandês Jean Sibelius estará também em destaque. Originalmente composta para
quarteto de cordas, o Andante Festivo é uma obra
de maturidade. Escrita em 1922, evoca uma festividade mais calma, quase solene.
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ÉMILE WALDTEUFEL (1837 – 1915)
Valsa “Les Patineurs” Op. 183
Depois da família Strauss, o francês Émile Waldteufel é um dos mais célebres compositores de
valsas. Os Patinadores, de 1882, foi internacionalmente aclamada no seu tempo e continua a
arrebatar os ouvintes.
JEAN SIBELIUS
Romance Op. 42
O Romance para cordas foi composto em 1904
e evidencia o lirismo da escrita de Sibelius, então fortemente influenciada pela música de
Tchaikovsky e Grieg.
DAVID WYN LLOYD (1960)
Tango Suite (inspirada na obra de A. Piazzolla)
O programa encerra com uma obra da autoria do
maestro da OCC, inspirada pela Suite Tango de
Astor Piazzolla, um dos maiores renovadores do
tango argentino do século XX.
A Orquestra Clássica do Centro 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.

23, 5.ª feira
Andrew Swinnerton celebrou já mais
de 40 anos de carreira, grande parte
dos quais em Portugal. Estudou no
Royal College of Music de Londres e
também com Heinz Holliger e Maurice
Bourgue. Em 1977 ganhou uma Medalha de Prata no Concurso Internacional de Genebra. Colaborou com as
mais prestigiadas orquestras inglesas.
Foi primeiro oboé solista da Orchestre
du Théâtre Royal de la Monnaie, em
Bruxelas e ocupou a mesma posição
na Orquestra Gulbenkian. Para além
da sua carreira como instrumentista,
nomeadamente de música de câmara,
é professor há mais de 25 anos na Escola Superior de Música de Lisboa. Foi
maestro e director do Coro e Ensemble
Bach de Lisboa entre 1984 e 2007.
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.

22:30

21:30

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Pensão Flor em Festa”
Pensão Flor e Orquestra do Quarto 21
Pensão Flor: Vânia Couto, voz
Tiago Curado de Almeida, guitarra clássica
Luís Pedro Madeira, piano
Hugo Gambóias, guitarra portuguesa
Ni Ferreirinha, baixo acústico
Orquestra do Quarto 21: João Cristovão, violino
Lígia Vareiro, violino; Miguel Gil, violino
Vera Duque, violino; Susana Magalhães, viola d’arco
Gabriela Magalhães, violoncelo; David Nunes, flauta
Ana Emanuel Nunes, clarinete
Adriano Franco, trompete; Pedro Santos, trombone
Este concerto marca o encerramento da digressão
do primeiro álbum “O Caso da Pensão Flor”, um disco eleito entre os 5 melhores do ano de 2013 pela
Antena 1. Em jeito de celebração, o espectáculo
será apresentado numa versão especial, composta
pelos 5 músicos da formação actual e pela Orquestra do Quarto 21, constituída por uma secção de
cordas e uma secção de sopros, num total de 10 músicos. O concerto irá percorrer os temas do álbum
e vai incluir algumas novidades, que passam pela
abordagem especial dada pelos sons da orquestra
e pela apresentação de alguns temas novos.

Ciclo das Conferências
Hotel Quinta das Lágrimas – Sala Aqua

“Futebol em Festa”
O Futebol só em festa entusiasma, galvaniza e
apaixona. Com o Futebol, em festa permanente.
Oradores: Carlos Daniel, José Belo
e Luis Freitas Lobo, comentadores desportivos
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24, 6.ª feira
11:00

Serviço Educativo

“O Mercador de Festinhas”
Repetição do evento de dia 17 (ver página 12)

19:00

Serviço Educativo

Catarina Wallenstein é diplomada pela Escola Superior de Teatro e Cinema (Teatro 2008). Frequentou
o Conservatoire Supérieur d’Art Dramatique em Paris
e a Escola de Música do Conservatório Nacional em
Lisboa no curso de Canto. No cinema trabalhou com
José Nascimento, Mário Barroso, Gaël Morel, Manoel
de Oliveira, João Botelho, Artur Serra Araújo, Ruben
Alves, entre outros. No Teatro colabora frequentemente com os Artistas Unidos onde integrou os elencos de Não se Brinca com o Amor, de Musset; A Estalajadeira, de Goldoni e mais recentemente Gata em
Telhado de Zinco Quente, de Tenessee Williams, sob a
direcção de Jorge Silva Melo.

Jardins da Quinta das Lágrimas; Duração: cerca de 1 hora
Custo: € 10; Participantes: mínimo 15 pessoas

“Sevilhanas e Flamenco”
Atelier de dança orientado por Adelaide Carvalho,
seguido de actuação
© Bernardo Sassetti

21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15

“Música e Palavras”

22:30

Ciclo das Conferências
Hotel Quinta das Lágrimas – Sala Aqua

Recital a Dois

“Festa e Política”

Mário Laginha, piano
Catarina Wallenstein, voz

A Política é, normalmente, tudo menos Festa. Porque há mais pobres do que ricos e mais necessidades do que disponibilidades. Mas, há momentos
em que a Política é Festa. Porque se resolveu um
problema tido por irresolúvel ou se criou uma felicidade que era insuspeitável ou inverosímil. Ou
os afectos venceram os cálculos e aproximaram
pessoas, em vez de as separarem.

Com o patrocínio de AXA Portugal
Mário Laginha é habitualmente conotado com o jazz.
Mas o universo musical que foi construindo ao longo de
mais de duas décadas é bem mais abrangente, afirmando-se como um tributo às músicas que sempre o tocaram:
o jazz, os sons do Brasil, da Índia, de África, a pop e o rock,
sem esquecer as bases clássicas que influenciaram o
seu primeiro projecto a solo (Canções e Fugas, de 2006).
Mário Laginha tem articulado uma forte personalidade
musical com uma vontade imensa de partilhar a sua arte
com outros músicos, destacando-se as parcerias com
Maria João, Pedro Burmester e Bernardo Sassetti. Mário Laginha tem escrito para diversas formações, de big
bands a orquestras, compondo também para cinema e
teatro. Os seus mais recentes álbuns intitulam-se “Mongrel”, a partir de originais de Chopin (com Bernardo Moreira e Alexandre Frazão); “Iridescente” (com Maria João)
e “Terra Seca” (com Miguel Amaral e Bernardo Moreira).
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Orador: Marcelo Rebelo de Sousa

25, sábado
11:30

Serviço Educativo

18:30

Ciclo da Música

Jardins da Quinta das Lágrimas; Lotação limitada
Custo: € 15; Entrada livre para crianças

“JazzFest”

“Pais e Filhos em Festa na Cozinha”

Repetição do evento de dia 19 (ver página 16)

Constança Ochoa Trio

Atelier de gastronomia

21:00
16:00

Serviço Educativo
Casa da Escrita
Duração: 3 horas com intervalo
Lotação: 20 pessoas; Custo: € 15
Inscrições: casadaescrita@cm-coimbra.pt

“A Festa do Amor”
Assiste ao amor humano, considerado nas suas
múltiplas declinações, um ingrediente de festa desejavelmente inextinguível. A dimensão gozosa e
lúdica do amor, não raro denunciada pela criatividade artística e literária, associa-se aos ritmos da
Natureza, cobrando expressões que vão das florescências do enamoramento às colheitas do matrimónio, e traçando um itinerário atravessado por
ritos de passagem que tecem a tapeçaria dos dias.
E na era de hoje, marcada pela espectacularidade
narcísica, e pela negação da dor, a própria ruptura
relacional principia a exigir uma liturgia específica.
Mediante textos, imagens e sons, intentar-se-á viajar a uma paisagem central da vida de todos nós.
Workshop de escrita com o escritor Mário Cláudio
Mário Cláudio (pseudónimo de Rui Manuel Pinto
Barbot Costa) nasceu no Porto, em 6 de Novembro
de 1941. Nesta cidade efetuou estudos secundários.
Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra,
veio a diplomar-se mais tarde com o Curso de Bibliotecário-Arquivista, da Faculdade de Letras da mesma
Universidade. Como bolseiro do Instituto Nacional de
Investigação Científica, frequentou a Universidade de
Londres (University College), onde se pós-graduou
como Master of Arts in Library and Information Studies. É professor do ensino superior. Foi condecorado com a Ordem de Santiago de Espada (2001) e
recebeu a comenda de Chevalier des Arts et des Lettres, atribuída pelo Ministério da Cultura de França
(2006). Recebeu vários Prémios, entre eles o Prémio
Pessoa, em 2004.

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15

“Festa do Fado”
Gisela João
Gisela João, voz;
Ricardo Parreira, guitarra portuguesa;
Nelson Aleixo, viola clássica
Francisco Gaspar, baixo acústico
Com o patrocínio de Montepio
“Amália Rodrigues foi a grande fadista do século XX.
(…) Sei e sinto, com a mesma força, que Gisela João é a
grande fadista do século XXI. (…) É essa a dimensão de
que estamos a falar. (…) Aconteceu um milagre: ouça.”
(Miguel Esteves Cardoso, Jornal Público)
Gisela João nasceu em Barcelos e viveu
seis anos no Porto antes de se mudar
para Lisboa, seguindo o sonho do canto.
No bairro da Mouraria debateu-se com a
solidão e pensou em desistir, mas resistiu.
Conquistou primeiro meia Lisboa e depois
Lisboa inteira, das Casas de Fado à mítica
discoteca Lux e do Pequeno Auditório do
Centro Cultural de Belém ao Teatro São
Luiz. Faltava gravar um disco. Encontrou
em Frederico Pereira o cúmplice ideal e
iniciaram as gravações. O disco com o seu
nome saiu a 01 de Julho de 2013 e duas
semanas mais tarde alcançou o primeiro
lugar no top de vendas nacional, sendo
considerado pela maioria dos críticos nacionais o mais importante disco de estreia
de um artista português no século XXI,
valendo-lhe o prémio revelação Amália,
com quem o seu talento já foi comparado várias vezes. No início de 2015 Gisela
João deu dois espectáculos em duas das
mais emblemáticas salas de Portugal:
Coliseu dos Recreios e Coliseu do Porto.
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26, domingo
18:30

Ciclo da Música

“Jazz em Festa”
Leonor Arnaut Trio
Repetição do evento de dia 18 (ver página 14)

21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“O Esplendor Barroco”
Os Músicos do Tejo
Marcos Magalhães, maestro
GEORGE FRIDERIC HANDEL (1685 – 1759)
“Música Aquática”, Suite N.º 1 em Fá Maior

GEORGE FRIDERIC HANDEL
“Música para os Reais Fogos de Artifício”

O repertório deste concerto reúne 3 obras emblemáticas de dois dos maiores expoentes do barroco
tardio – J. S. Bach e G. F. Handel, curiosamente ambos nascidos em 1685. Natural da Alemanha, Handel viveu grande parte da sua vida em Inglaterra,
como compositor da corte. Na estação estival, o rei
Jorge I gostava de organizar festas no rio Tamisa.
A 17 de Julho de 1717 realizou-se uma festa de raro
esplendor: o rei e vários nobres subiram o rio desde
o palácio real até Chelsea, numa celebração que durou até ao nascer do sol. Para essa ocasião Handel
compôs três suites puramente instrumentais, com
carácter luminoso e festivo – a Música Aquática.

A Música para os Reais Fogos de Artifício é mais
tardia, tendo sido oficialmente estreada a 27 de
Abril de 1749. O ensaio decorreu 6 dias antes e
era aberto ao público – cerca de 12.000 pessoas
reuniram-se no Green Park de Londres para assistir ao ensaio! Esta obra espectacular celebra o
tratado de Aix-la-Chapelle, assinado em Outubro
de 1748, entre a Inglaterra e a França, para selar o fim da guerra da sucessão austríaca. A obra
é inspirada no estilo francês, de Lully e Rameau,
com uma abertura pomposa que irrompe numa
rápida secção contrapontística, seguida de várias
danças com nomes significativos, como La Paix
ou La Réjouissance.

JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 – 1750)
Abertura em Ré Maior
A Abertura em Ré Maior é a 3ª das quatro suites
orquestrais de Bach e foi provavelmente escrita
no ano de 1731. Tendo em conta a produtividade
do compositor alemão, é quase certo que se perderam muitas obras orquestrais da sua autoria. Estas suas Aberturas, ou suites, constituem por isso
um importante documento. Bach evoca a música
francesa, na tradição de Lully, com uma abertura
grandiosa seguida de várias danças de carácter
popular. Uma das danças desta suite é a conhecida Ária, mais tarde adaptada para ser tocada em
violino solo, daí ser vulgarmente conhecida como
ária na corda sol.
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© Pedro Salvaterra
Anfiteatro Colina de Camões

Marcos Magalhães é licenciado pela Escola Superior de Música de Lisboa, onde estudou com Cremilde
Rosado Fernandes e pelo Conservatoire Nationale
Supérieur de Musique de Paris onde obteve, em
1999, o Premier Prix em cravo e em baixo-contínuo.
Foi bolseiro do Governo francês de 1995 a 1998 e
da Fundação Calouste Gulbenkian de 1998 a 2000.
Recentemente obteve uma bolsa da Fundação para
a Ciência e Tecnologia para desenvolver uma tese de
doutoramento em torno das Modinhas sob a orientação do prof. David Cranmer da Universidade Nova de
Lisboa. Marcos Magalhães tem desenvolvido intensa
actividade concertística tanto em Portugal como no
estrangeiro. Fundou também, em conjunto com Marta
Araújo, “Os Músicos do Tejo”. É membro associado da
Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Os Músicos do Tejo, projecto criado por Marta Araújo
e Marcos Magalhães, surgiram em 2005. Este agrupamento de formação variável apresentou-se em
inúmeras salas e festivais nacionais e internacionais,
destacando-se a parceria com o CCB, para o qual produziram as seguintes óperas: “La Spinalba” e “Il Trionfo d’Amore” de F. A. de Almeida, “Lo Frate Nnamorato”
de G.B. Pergolesi, “Le Carnaval et la Folie” de A.C. Destouches e “Paride ed Elena” de W. C. Gluck. Na F.C. Gulbenkian apresentaram em 2013 “Dido e Eneas” de H.
Purcell. Editaram três discos, “As Sementes do Fado”,
“As Árias de Luisa Todi” e “La Spinalba”, sendo este
último seleccionado entre os 10 melhores de música
clássica de 2012 pelo Público e pelo Expresso como
um dos 50 discos imprescindíveis de entre todos os
discos editados mundialmente. No Outono de 2015
será editada pela Naxos a sua gravação da ópera “Il
Trionfo d’Amore”. Projectos futuros incluem a sua participação na Temporada da Gulbenkian 2015/2016.
Os Músicos do Tejo têm o apoio
da Câmara Municipal de Lisboa
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27, 2.ª feira
11:00

Serviço Educativo

“As Crianças em Segurança”
Repetição do evento de dia 20 (ver página 18)

21:00

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“O Esplendor Sinfónico”
Estágio Gulbenkian para Orquestra
Joana Carneiro, maestrina
GUSTAV MAHLER (1860 – 1911)
Sinfonia N.º 5
Foi em Junho de 1901 que Mahler iniciou a 5.ª sinfonia, terminada no ano seguinte. Carregada de
dramas interiores, começa com uma marcha fúnebre, cuja orquestração definitiva foi concluída
anos mais tarde. O 2.º andamento é selvagem e
turbulento, com lampejos de desespero. O scherzo central sugere um ser humano em plena luz do
dia e na flor da idade. O célebre Adagietto evoca
o amor do compositor pela sua mulher, Alma, e a
obra termina de uma forma triunfante e radiosa,
num verdadeiro percurso da tragédia à vitória.
Concerto de Homenagem a Luís M. Alves

Lançado em Julho de 2013, o Estágio Gulbenkian
para Orquestra, sob a direcção artística da maestrina
Joana Carneiro, é um projecto que pretende promover
a experiência 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. Cerca de 80 músicos de talento excepcional, com idades compreendidas entre os
17 e os 26 anos, são escolhidos através de rigorosas
provas de selecção, preparando obras do repertório
sinfónico sob a orientação de tutores especializados e de maestros com alargada experiência. Em
2014, elementos desta orquestra de jovens tiveram
oportunidade de tocar com a Orquestra Gulbenkian,
nos concertos de reabertura do Grande Auditório
Gulbenkian, no Festival Internacional de Música da
Póvoa de Varzim, no Festival das Artes de Coimbra e
no Festival Jovens Músicos. Este concerto, no qual se
apresenta uma obra chave do repertório sinfónico, é
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 é Maestrina Convidada da Orquestra
Gulbenkian e Directora Artística do projecto Estágio
Gulbenkian para Orquestra. Em 2009 assumiu as funções de Directora Musical da Sinfónica de Berkeley,
sucedendo a Kent Nagano, até 2016-2017. Joana
Carneiro nasceu em Lisboa e diplomou-se em Direcção de Orquestra pela Academia Nacional Superior
de Orquestra. Concluiu o mestrado na Northwestern
University e o doutoramento na Universidade do
Michigan. Trabalhou com os maestros Kurt Masur e
Christoph von Dohnányi e dirigiu a Filarmónica de
Londres. Foi assistente de Esa-Pekka Salonen na estreia mundial de Adriana Mater, de Kaija Saariaho, na
Ópera de Paris. Mais recentemente, dirigiu a ópera A
Flowering Tree, de John Adams, na Ópera de Chicago, na Cité de la Musique, na Fundação Calouste Gulbenkian e na English National Opera. Em 2010 dirigiu
Oedipus Rex e a Sinfonia de Salmos de Stravinsky,
numa encenação de Peter Sellars para o Festival de
Sydney. Em 2004 foi agraciada pelo Presidente da
República Portuguesa com a Comenda da Ordem do
Infante Dom Henrique.

© Dr. Dave Weiland

Com o apoio da Caixa Geral de Depósitos
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28, 3.ª feira
11:00

Serviço Educativo

“A Festa, Como Fazer?”
Repetição do evento de dia 21 (ver página 20)

21:30

Ciclo das Artes do Palco
Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Fica no Singelo”, Espectáculo de Dança
Companhia Clara Andermatt
Clara Andermatt, direcçao e coreografia
Luís Pedro Madeira, composição
André Cabral, Bruno Alves, Francisca Pinto, Joana
Lopes, Linora Dinga, Sérgio Cobos, Catarina Moura,
Luís Peixoto e Quiné Teles, intérpretes/criadores
Jonas Runa, paisagem sonora electrónica
José Álvaro Correia, desenho de Luz
José António Tenente, figurinos
Sophie Coquelin, pesquisa antropológica
Miguel Abelho e Ricardo Figueiredo, operação técnica
PédeXumbo, parceria; Musibéria, apoio
Agradecimentos: Conceição Correia, Associação
Filarmónica 25 de Setembro de Montemor-o-Velho,
Interpress, Manuel Louzã Henriques e Salazar Pinheiro

Costumes que exprimem a alma. A nossa, a de agora
e de um outro tempo. Um tempo-terreno vinculado
aos ciclos da natureza, circular e mutante. Nos rituais, nas celebrações, nas vozes, nas histórias, no
trabalho... Tudo envolve o corpo, a dança e a música.
Do vazio ao Amor. Cadências repetitivas que atenuam o cansaço e estimulam o fôlego. Por necessidade e defesa o corpo chega a estados hipnóticos.
Somos apenas nós e nós com o outro, somos todos
porque é preciso, porque se quer. Na companhia, na
crença, na tarefa, no apaziguar da solidão. Em roda,
em linha. Em pares, em bando. Momentos de espera
ou humildade ou beleza ou alegria. Assim, singelo.
Co-produção de Culturgest, Teatro Nacional
São João, Teatro Viriato e Centro Cultural Vila Flor
Com o patrocínio de IDEALTOWER

Festa de Encerramento
“Fica no Singelo”, Baile
Ana Silvestre, mandadora
Luís Peixoto, Quiné Teles e Sérgio Cobos, músicos

© Inês d’Orey

Produção de PédeXumbo
e Companhia Clara Andermatt
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Edifício Chiado

Museu Nacional Machado de Castro

Sede do Museu da Cidade de Coimbra, o Edifício Chiado é um imóvel centenário e uma das mais emblemáticas e notáveis construções da Baixa da cidade, exemplar raro de Arquitectura de Ferro. Construído em 1900
para albergar uma filial dos Grandes Armazéns do
Chiado lisboetas, acolhe, actualmente, a Colecção Telo
de Morais, valioso acervo artístico doado ao Município,
integrando ainda uma galeria de exposições temporárias, uma biblioteca de arte e um amplo espaço destinado a actividades do serviço educativo do Museu.
Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Instalado num edifício carregado de história, ele próprio
uma peça museológica, o museu dispõe, actualmente,
das condições indispensáveis para ser entendido como
espaço de encontro entre a memória e a contemporaneidade. O MNMC recebeu obras de ampliação e requalificação que constituem maior transformação a que foi
submetido ao longo da sua história, intervenção esta
espetacular, pela forma como articula e dialoga com a
envolvente urbana e com as colecções que abriga.
Barco “O Basófias”
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.
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Descobrir os encantos de Coimbra num percurso ao
longo do rio, a bordo do barco “O Basófias”, embarcação vinda de França e especialmente construída para
a navegação no rio Mondego, a operar desde 1993.
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

No seguimento de sete séculos de jardins na Quinta das Lágrimas, o Anfiteatro Colina de Camões, da
autoria de Cristina Castel-Branco, é centrado num
lago, tem por cenário a colecção de árvores exóticas
e ao longe Coimbra iluminada. O ritmo contrastado do
branco das bancadas com a relva joga com a sombra
e a luz do sol.
Assinado pela arquitecta Cristina Castel-Branco
e distinguido em 2008 com o Prémio Nacional de
Arquitectura Paisagista, o anfiteatro da Colina de
Camões medeia a traça contemporânea do edifício
“Os Quatro Elementos”, de Gonçalo Byrne, e a mata
centenária da Quinta das Lágrimas, entretecendo um
diálogo entre a quinhentista Fonte das Lágrimas, a
Fonte dos Amores (século XIV), o Jardim Romântico de
oitocentos e o Jardim Medieval.
Rematando um ciclo de sete séculos de jardins e coroando um lago de 18 metros de diâmetro, o anfiteatro estrutura-se no contraste entre a pedra branca
e a sombra que faz sobre a relva, fazendo conjugar,
em ângulos sempre diferentes, por causa do movimento do sol, o verde, o branco e a falta de luminosidade. Cristina Castel-Branco desenhou as bancadas,
desconstruindo-as, para jogar com este efeito do
sol, relva e sombra, atingindo o princípio seminal da
land art: manifestar bem clara numa intenção estética a presença dos processos naturais, evitando-se
fazer um anfiteatro que criasse uma densa parede
de bancadas, sempre vazias quando não há eventos, com um palco expectante e que por isso desse a
impressão de estar incompleto, flutuando no jardim,
como uma personagem à procura do autor.

Sala Aqua do Edifício Os 4 Elementos,
Quinta das Lágrimas

Desenhado por um dos mais conceituados arquitectos portugueses, Gonçalo Byrne, o Edifício Os Quatro
Elementos surge, lado a lado, em assumido contraste
com a arquitectura clássica setecentista do Palácio
da Quinta das Lágrimas.
A traça modernista de Os Quatro Elementos é inspirada nas filosofias orientais de harmonização entre
a obra de arquitectura e os elementos da Natureza,
tecendo-se de materiais nobres e orgânicos como a
madeira, a pedra e o vidro, numa perfeita sintonia com
o jardim exterior e o elemento água, conceito central
da Quinta das Lágrimas. A galeria que liga Os Quatro
Elementos ao palácio do século XVIII é um corredor de
contentores revestidos a cobre, num percurso temporal que se faz junto a uma vasta colecção de obras de
arte sobre os amores de Pedro e Inês de Castro.
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Preçário
Ciclo das Artes do Palco
28 de Julho – “Fica no Singelo”, Companhia Clara Andermatt
€ 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Ciclo do Cinema
16 e 17 de Julho – € 1

Ciclo das Conferências
21, 22 e 24 de Julho – Entrada livre

Ciclo da Gastronomia
20 de Julho – “Festa Gourmet” – € 45; € 40 (Amigos do Festival)

Ciclo da Música
Anfiteatro Colina de Camões e Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de Julho
€ 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)
21 de Julho – “O Esplendor do Piano”, Lilian Akopova
€ 12; € 9 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)
21 de Julho – “Festa do Conservatório de Coimbra” – Entrada livre
18, 19, 25 e 26 de Julho – Concertos de Jazz a bordo do “Basófias”– € 12
Menores de 15 anos (no Anfiteatro Colina de Camões) – Entrada livre

Serviço Educativo
Teatro e animação para a infância nos Jardins da Quinta das Lágrimas – € 1
Residência literária – € 1
“Crianças em Segurança” – Seguradora AXA Portugal – Entrada livre
Atelier de dança – € 10
Workshop de gastronomia – Lotação Limitada; € 15; Entrada livre para crianças
Workshop de escrita – € 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Informações, Reservas e Inscrições
Fundação Inês de Castro
festivaldasartes2013@gmail.com
telef. 91 810 82 32 / 91 306 05 16

Bilheteira
Quinta das Lágrimas, de 3.ª feira a domingo, todos os dias durante o Festival, das 15:00 às 20:00
FNAC (Coimbra) e Livraria Almedina (Coimbra)
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