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Os PIONEIROS estarão sempre entre nós 

Chegados ao 8º Festival das Artes, com o tema PIONEIROS, pode dizer-se 
que se encerra um ciclo.

O número 8 é o símbolo do infinito e são os Pioneiros que, geração após ge-
ração, vão fazendo avançar o Mundo e assegurando o futuro da Humanidade. 
Eles são sinais, por isso nos revelam que o infinito é o futuro anunciado.

Os Pioneiros estão à frente do seu tempo, são visionários e por isso mui-
tas vezes foram tratados como loucos. Mas com eles, como disse António 
Gedeão, “o Mundo pula e avança”. Este é assim um tema transversal a todas 
as Artes, universal mas também expressão das raízes profundas da História e 
da Cultura portuguesas, de um povo que foi capaz de “dar novos mundos ao 
Mundo”, como escreveu Camões.

O programa deste ano revela a música pioneira em várias épocas, executada 
por várias orquestras inteiramente constituídas por jovens intérpretes (por-
tugueses, turcos, canadianos), filmes que revolucionaram a 7ª arte, chefs que 
criaram a gastronomia que se impôs aos mais cépticos, bailado, teatro, poe-
sia, no fundo todas as Artes clássicas e contemporâneas. E através de deba-
tes, será possível ouvir personalidades que estão neste Século XXI a confirmar 
o pioneirismo português na Ciência e na Cultura.

O 8º Festival das Artes: PIONEIROS terá lugar entre 17 e 31 de Julho de 2016, 
em Coimbra, em vários locais e em especial no Anfiteatro Colina de Camões 
na Quinta das Lágrimas. Mas a sua abertura ocorrerá no recém-inaugurado 
Centro de Artes e Congressos do Convento São Francisco, uma infraestrutu-
ra que vai reforçar a centralidade de Coimbra e que deste modo também a 
Fundação Inês de Castro homenageia.

Pioneiros em 2009, quando tudo começou, foram todos os que se lança-
ram ao caminho de construir do nada um festival de artes que rapidamente 
se tornou numa referência incontornável da Cultura no Verão português. E 
Pioneiros foram e continuam a ser os mecenas que acreditam que estamos 
sempre a inovar e que em cada ano nos permitem continuar, entre os quais 
justifica realçar a Câmara Municipal de Coimbra, a Caixa Geral dos Depósitos 
e o Hotel Quinta das Lágrimas, que desde o 1º Festival nunca duvidaram que 
era possível.

A todos o nosso muito obrigado!

José Miguel Júdice
Presidente da Direcção do Festival das Artes
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Ciclo das Artes do Palco

Ciclo da Música

Ciclo das Artes Plásticas

Ciclo da Gastronomia

Calendário / Índice
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Serviço Educativo

Ciclo das ConferênciasCiclo do Cinema
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Ciclo da MúsicaCiclo das Conferências

Calendário / Índice
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Serviço Educativo

No verso: Quinta das Lágrimas

© Pedro Salvaterra
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 11:00

 Serviço Educativo

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra
Lotação: 20 pessoas; Informações e Inscrições: 
239 854 350  |  geral@museudaciencia.org

“Vandelli e os 4 Pioneiros”

No final do Séc. XVIII Vandelli enviou quatro alunos 
seus rumo ao Brasil, Cabo Verde, Angola e Moçambique 
para explorarem a natureza então exótica. As colecções 
do Museu da Ciência da UC contam-nos segredos reve-
lados por estes quatro pioneiros.

Nota: Repete no dia 23

 16:00

 Ciclo da Música

Câmara Municipal de Coimbra (Praça 8 de Maio)

“Bombos, um Evento Pioneiro”

Tocá Rufar, grupo de percussão

Percurso a pé de artistas e público até à
Quinta das Lágrimas.

Fundado em 1996, o Tocá Rufar constitui hoje uma refe-
rência incontornável na criação e formação artísticas no 
âmbito da percussão tradicional portuguesa e enquanto 
projecto de intervenção comunitária e socio-educativa. As-
sumindo como missão e desígnio identitário a promoção e 
valorização da cultura portuguesa e, em particular, das di-
ferentes expressões da percussão tradicional, o Tocá Rufar 
tem uma intervenção socio-cultural indissociável dos valo-
res da cidadania, da inclusão e coesão social e da participa-
ção cívica dos cidadãos. Em especial, os diferentes projec-
tos 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.

 17:00

Anfiteatro Colina de Camões

Cerimónia de Abertura

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

 19:00

 Ciclo da Música

Convento São Francisco
Custo: € 15

Concerto de Abertura

“Os Grandes Inovadores”

Orquestra Metropolitana de Lisboa

Matteo Mastromarino, clarinete
Pedro Amaral, maestro

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Abertura “Coriolano”, Op. 62 (1807)

Vingança, paixão, revolta, mas também dissuasão e doçura, 
são os ingredientes da tragédia Coriolano, escrita em 1802 
por Heinrich Joseph von Collin. Beethoven inspirou-se nes-
ta peça para a composição da abertura estreada em Março 
de 1807. Partindo da dramática tonalidade de dó menor, 
Beethoven contrapõe o tema bélico e violento de Coriolano, 
cognome de um lendário general romano, ao doce tema 
da sua mãe, que procura dissuadi-lo de levar a cabo uma 
vingança. O herói acaba por se suicidar, o que na música 
se traduz por um pungente silêncio no final da abertura.
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17, Domingo
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Concerto para Clarinete, K. 622 (1791)
  Allegro 

Adagio 
Rondo: allegro

Mozart foi pioneiro na composição para o clarinete, dan-
do-lhe um destaque até à data quase inexistente. Já no 
final da sua vida e fruto da grande amizade com Anton 
Stadler, clarinetista excepcional, Mozart dedicou-lhe um 
concerto, terminado em Outubro de 1791, dois meses 
antes de sua morte. O Concerto para Clarinete eviden-
cia as potencialidades do instrumento e com uma or-
questração que reduz os sopros, para não criar conflitos 
tímbricos. O andamento central, Adagio, ficou famoso 
por ser utilizado na banda sonora do filme “África Minha”.

Ludwig van Beethoven
Sinfonia N.º 6, “Pastoral”, Op. 68 (1808)
  Allegro ma non troppo 

Andante molto mosso 
Allegro 
Allegro 
Allegretto

Estreada no final de 1808, a Sinfonia Pastoral é uma 
obra original e pioneira na sua forma e no seu contex-
to. Em cinco andamentos, Beethoven explora a ilus-
tração musical de cenas pastorais, abrindo caminho 
para o movimento do Romantismo e para a música 
programática. Segundo o compositor os andamentos 
musicais tiveram as seguinte formas e características: 
1.º – Despertar dos sentimentos agradáveis ao chegar ao 
campo; 2.º – Cena à beira de um riacho; 3.º – Alegre reunião 
de camponeses; 4.º – Tempestade; 5.º – Canção dos pasto-
res, sentimentos de alegria e gratidão depois da tempesta-
de. A Sinfonia Pastoral reflecte o amor do compositor pela 
Natureza ao mesmo tempo que evoca a subjectividade 
do observador no acompanhamento da narrativa musical.

Natural de Grottaglie, Itália, onde nasceu em 1995, 
Matteo Mastromarino iniciou os seus estudos musicais 
de clarinete aos sete anos, frequentou o ensino regular 
em música e obteve o seu diploma em 2014. Em 2015 
venceu o Segundo Prémio no Concurso Internacional de 
Sopros em Malta e o Primeiro Prémio no Concurso Inter-
nacional de Clarinete em Lisboa. Frequentou masterclas-
ses com clarinetistas de renome e tem ganho bolsas de 
estudos importantes. Enquanto solista e em agrupamen-
tos de câmara apresentou-se em diversas iniciativas pro-
movidas por instituições italianas, em Malta e na Grécia. 
Trabalhou com os maestros Shlomo Mintz e Fabio Luisi 
na Orquestra do Teatro de Ópera Carlo Felice de Génova 
e recentemente integrou a orquestra “Giovanile Italiana”.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa estreou-se em 
1992. Desde então os seus músicos asseguram intensa 
actividade com uma qualidade e versatilidade constan-
tes, abordando géneros diversos, criando novos públicos 
e afirmando o carácter inovador do projecto “AMEC/ 
Metropolitana”, de que a OML é a face mais visível. Apre-
sentou-se na Áustria, Bélgica, França, Itália, China, Índia, 
Coreia do Sul, Macau e Tailândia. Em 2009 tocou em Ca-
bo-Verde numa ocasião histórica em que, pela primeira 
vez, se fez ouvir uma orquestra clássica no arquipélago. 
Tem gravados onze CD ao longo destas duas décadas e 
colaborou com inúmeros artistas de grande reputação no 
plano nacional e internacional.

Pedro Amaral é natural de Lisboa, estudou composição 
com Fernando Lopes Graça e frequentou o Instituto Gre-
goriano de Lisboa antes de concluir o Curso de Composi-
ção na Escola Superior de Música de Lisboa sob a orien-
tação de Christopher Bochmann. Em Paris, orientado por 
Emmanuel Nunes, graduou-se com o Primeiro Prémio em 
Composição por unanimidade do júri no Conservatório 
Nacional Superior de Música. Na mesma cidade concluiu 
um Mestrado em Musicologia Contemporânea na Escola 
de Altos Estudos em Ciências Sociais. Estudou direcção 
de orquestra com Peter Eötvös e Emilio Pomarico e foi 
assistente de Karlheinz Stockhausen. Professor Auxiliar da 
Universidade de Évora desde o ano lectivo de 2007/2008, 
Pedro Amaral é autor de várias obras, entre as quais se des-
tacam “Transmutations”, “Script” e a ópera “O Sonho”, e 
a sua música é regularmente interpretada em importantes 
festivais de música contemporânea. Trabalha regularmente 
com a Orquestra Gulbenkian, a Orquestra Sinfónica Portu-
guesa, a Orquestra de Câmara Portuguesa e o Ensemble In-
terContemporain, entre outros. É, desde 2013, Director Ar-
tístico e Pedagógico da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Oferta da Caixa Geral de Depósitos

©
 D

av
id

 R
od

ri
gu

es



12

 18:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra,
Galeria de História Natural, Colégio de Jesus
Visita comentada; Inscrição e informações:
geral@museudaciencia.org  |  239 854 350
Até 26 de Setembro; Inaugurada em 28 de Abril
De 3.ª feira a Domingo, das 10:00 às 18:00

“Ex-libris Vandellii”

Domenico Agostino Vandelli (1730-1816), formado em 
medicina e história natural em Pádua, foi fundador do 
Museu da Universidade de Coimbra, tendo contribuído 
através da disponibilização do sua colecção privada de 
Pádua, que foi uma das principais colecções fundadoras.

A vocação naturalista de Vandelli reflecte-se na maior 
parte da sua produção científica que diz respeito à His-
tória Natural, e à botânica em particular. No entanto, a 
sua atenção pelo desenvolvimento científico na Europa 
ilustrada de meados do século XVIII levou-o a participar 
activamente na criação da Real Academia das Ciências 
de Lisboa, tornando-se num dos principais mentores da 
área do domínio económico e agrícola. O seu legado de 
manuscritos, livros e Memórias da Academia, constituem 
a evidência do papel que desempenhou no conhecimento 
científico português do final do séc. XVIII.
A obra de Vandelli, correspondente de Lineu, constitui 
um notável documento do período Lineano, testemunho 
da classificação e descoberta da biodiversidade, ainda 
com preponderância de monstros e outras curiosidades.
Esta exposição, integrada na da Semana Cultural da Uni-
versidade de Coimbra 2016, assinala os 200 anos da mor-
te de Vandelli, a 27 de Junho de 1816.

Exposição produzida pela Universidade de Coimbra – 
Museu da Ciência com o apoio da Fundação Inês de Castro

 21:30

 Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração da curta metragem: 30 ;́ Custo: € 2

Apresentação do Ciclo do Cinema

Pedro Mexia, comissário

“La Jetée” (1962)

Chris Marker, realização

Com a colaboração de Fila K Cineclube

Museu de Zoologia da Universidade de Coimbra, c. 1900
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 11:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada, dos 5 aos 
13 anos; Custo: € 2; Reservas e informações: 
festivaldasartes2016@gmail.com  |  918 108 232

“Robotástica – Criação de 
Universos Fantásticos com Robots”

Animação multidisciplinar para a infância pela Camaleão
João Geraldo e Cláudia do Vale, concepção, direcção e 
animação

Nota: Repete no dia 26 (ver página 22)

 18:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Edifício Chiado; Inauguração
Até 11 de Setembro
De 3.ª a 6.ª feira, das 10:00 às 18:00; Sábados e 
Domingos, das 10:00 às 13:00 e das 14:00 às 18:00
Encerra às 2.ªs feiras e Feriados

“Bohemia – Vida e Morte
no Chelsea Hotel”

Rita Barros, fotografia
 
“Bohemia” é a primeira retrospectiva de Rita Barros. A mostra 
compreende cerca de setenta peças cobrindo mais de vinte e 
cinco anos de carreira: fotografias, na sua maior parte, mas 
também vídeos e livros de artista. Estão representadas as 
várias fases e séries principais do seu trabalho: retratos de 
grandes figuras do rock, jazz e música clássica (Dizzie Gilles-
pie, Marianne Faithfull, John Lurie, Bruce Springsteen, Philip, 
Glass, etc.), a exploração cromática do seu apartamento e do 
Chelsea, em geral, as performances que ensaiou pelos espa-
ços públicos do hotel, em particular no terraço – oníricas, sur-
realistas, temperadas por um humor às vezes acerbo. Retratos 
de antigos residentes (Henry Geldzahler, Gregory Corso, Shi-
zo, Arthur Miller, Dee Dee Ramone, Woody Allen, Richard Ber-
nstein, Johnny Halliday, Shirley Clarke, Larry Vickers e outros), 
captados na intimidade específica e criativa dos respectivos 
apartamentos, contrastam com o seu trabalho actual sobre os 
espaços dessacralizados e vazios – a visão nostálgica e irónica 
de um mundo boémio de liberdade e criatividade desenfreada 
que um dia floresceu no coração da cidade moderna.

Exposição produzida em parceria pela Câmara Municipal 
de Coimbra e a Fundação Inês de Castro, com curadoria 
de Jorge Calado

 21:30

 Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 104 ;́ Custo: € 2

“O Lírio Quebrado” (1919) 
“Broken Blossoms or The Yellow Man and the Girl”

D. W. Griffith, realização

Pedro Mexia, comissário

Com a colaboração de Fila K Cineclube
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 20:30

 Ciclo da Gastronomia

Quinta das Lágrimas
Lotação limitada — Custo: € 45

“2 Estrelas Michelin cruzam 
o Atlântico”

Restaurantes Eleven de Lisboa 
e Eleven do Rio de Janeiro

O jantar vai trazer a Coimbra dois restaurantes com 
uma estrela Michelin localizados em países e continen-
tes diferentes mas que partilham uma identidade e um 
conceito único. Trata-se do Restaurante Eleven de Lis-
boa e do seu “irmão” do Rio de Janeiro, que acaba de ser 
considerado um dos seis melhores restaurantes da "ci-
dade maravilhosa”. Os restaurantes são liderados pelo 
mesmo Chef, Joachim Koerper. O menu servido, “Atlân-
tico”, será uma viagem ao sabor da criatividade deste 
Chef, um dos cozinheiros mais premiados de Portugal. 

Com o apoio de IDEALDRINKS

 18:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Museu Nacional de Machado de Castro; Visita comentada
Até 2 de Outubro; Inaugurada em 4 de Julho
3.ªs feiras, das 14:00 às 18:00
De 4.ª feira a Domingo, das 10:00 às 18:00

“O Tesouro da Rainha Santa Isabel”

Assinalando as comemorações dos 500 anos da beatifi-
cação da Princesa Isabel de Aragão, Rainha de Portugal, 
o Museu Nacional de Machado de Castro promove a 
exposição temporária do denominado “Tesouro da Rai-
nha Santa Isabel”. Este projecto, que viabilizou, numa 
colaboração exclusiva, a sua apresentação num primeiro 
momento em Lisboa, no Museu Nacional de Arte Anti-
ga, apresenta-se agora em Coimbra, em livre acesso para 
toda a comunidade, por altura das Festas da Cidade.
O conjunto de peças de ourivesaria que pertenceu a 
Dona Isabel, esposa de D. Dinis, deixado em testamen-
to ao seu Mosteiro de Santa Clara de Coimbra, embora 
pequeno em número – três alfaias religiosas e uma peça 
de adorno pessoal – constitui indiscutivelmente, e a vá-
rios títulos, um verdadeiro tesouro: pelo seu significado 
histórico espiritual, pela qualidade artística dos objectos 
e pela sua raridade dentro do panorama da ourivesaria 
medieval peninsular e, muito particularmente, da primei-
ra metade do séc. XIV. 
O bordão de peregrina, à guarda da Confraria da Rainha 
Santa Isabel, um retrato, produzido à época da sua beati-
ficação, pela oficina de Quentin de Metsys, atualmente na 
colecção da Gemäldegalerie de Berlim, e um manuscrito 
iluminado (1592) – “Livro que fala da boa vida que fez 
a Rainha de Portugal, D. Isabel, e de seus bons feitos e 
milagres em sua vida e depois da sua morte” – integram 
esta simbólica exposição.

Visita comentada por Helena Saldanha à Exposição 
produzida em parceria pelo Museu Nacional de 
Machado de Castro, a Confraria da Rainha Santa Isabel 
e a Fundação Inês de Castro, seguida de um Chá de Rosas

© Museu Nacional de Machado de Castro

Eleven Lisboa

Eleven Rio

©
 N

ai
ra

 A
m

or
el

li

20, 4.ª feira



15

 11:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Oficina de Leitura; Custo: € 2; Reservas e informações: 
festivaldasartes2016@gmail.com  |  918 108 232

“Ana de Castro Osório – Pioneira 
da Literatura Infantil em Portugal”

A partir de um conto tradicional, Ana de Castro Osório 
(1872-1935) escreveu “O Homem de Pedra”, que a Alma 
Azul publicou em 2005 em homenagem à autora da pri-
meira colecção de Literatura Infantil em Portugal: “Para 
as Crianças”. Em Dezembro de 2005 publica e distribui 
gratuitamente o conto “O Leão de Ouro”, integrado na 
mesma colecção. A partir destes contos, a Alma Azul 
propõe uma Conversa-debate sobre os novos modelos 
da Literatura para crianças e a sua importância no En-
sino. Sessão aberta a professores e educadores, biblio-
tecários e pais.

Produção Alma Azul

 18:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Oficina de Leitura; Custo: € 2; Reservas e informações: 
festivaldasartes2016@gmail.com  |  918 108 232

“Ana de Castro Osório – O Amor 
Perfeito de Camilo Pessanha”

Lembrar a história de amor de Camilo Pessanha por 
Ana Castro Osório através da Obra e das Cartas que 
o autor de Clepsidra lhe escreveu. Apreciar essas cartas 
manuscritas (e editadas); Ler alguns dos Poemas mais 
significativos de Clepsidra, como Interrogação ou Can-
ção da Partida; é o que a Alma Azul propõe para lembrar 
uma Pioneira da Luta pelos Direitos das Mulheres, e da 
Literatura Infantil em Portugal.

Produção Alma Azul

 21:30

 Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 94 ;́ Custo: € 2

“Aguirre, a Cólera dos Deuses” (1972)
“Aguirre, der Zorn Gottes”

Werner Herzog, realização

Pedro Mexia, comissário

Com a colaboração de Fila K Cineclube

Jardins da Quinta das Lágrimas
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Sérgio Azevedo (1968)
“Concertino di Primavera”
para Oboé e Orquestra de Cordas
  I. Allegro 

II. Alla marcia, ma con moto 
III. Con slancio

Estreia absoluta

“Há muito prometi uma obra concertante orquestral 
ao Andrew Swinnerton, para o qual já escrevi antes 
várias obras de câmara. Decidi escrever não um, mas 
quatro pequenos concertos (ou ‘concertinos’) para oboé 
e orquestra de cordas a ele dedicados, agrupados sob a 
temática de ‘As 4 Estações’. Embora em geral não recor-
ra a citações nestas obras, na ‘Primavera’ é evidente, 
mesmo nos últimos compassos, uma alusão ao tema do 
célebre concerto de Vivaldi. Todos os quatro concertos 
deste ciclo seguem uma forma neoclássica de andamen-
tos na alternância rápido-lento-rápido”

Nota do compositor

Joseph Haydn (1732 – 1809)
Sinfonia em Ré Maior, N.º 104, “Londres”
  Adagio – Allegro 

Andante 
Menuet: Allegro 
Spiritoso

Durante cerca de 30 anos, Haydn esteve ao serviço da 
corte do Príncipe Nikolaus de Esterházy. Com pouco 
contacto com o exterior, Haydn viu-se obrigado a recor-
rer à sua fértil imaginação para criar obras com renova-
da originalidade, tornando-se um verdadeiro pioneiro do 
género sinfónico. Com a morte do seu patrono no ano 
de 1790, Haydn pôde viajar até Londres, onde passou 
duas temporadas, sendo calorosamente recebido. Inspi-
rado na vida musical londrina, Haydn compôs 12 excep-
cionais sinfonias para o empresário e violonista Johann 
Peter Salomon. A Sinfonia N.º 104, a última do ciclo 
de 12, foi estreada em Londres em Abril de 1795 e foi um 
retumbante sucesso, recebendo excepcionais críticas.

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“O Pai da Sinfonia 
e Estreias para Oboé”

Orquestra Clássica do Centro

Andrew Swinnerton, oboé
José Eduardo Gomes, maestro

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Abertura “A Bela Melusina”, Op. 32 (1833)

Através de correpondência trocada com a sua irmã 
Fanny, que partilhava da mesma opinião, sabemos que 
em 1836 Mendelssohn considerava a Abertura a “Bela 
Melusina” como a sua obra mais conseguida e mais in-
timista. A abertura tem contornos mágicos, assim como 
a história que lhe serve de inspiração: filha de uma se-
reia e de um homem, a Bela Melusina revela a sua ver-
dadeira natureza uma vez por semana – nesse dia trans-
forma-se numa sereia. Consegue manter o seu segredo 
bem escondido do homem que ama e com quem se casa 
até ao dia em que ele descobre o seu carácter fantástico 
e ela fica presa no corpo de sereia até à eternidade.

Gioachino Rossini (1792 – 1868)
Variações em Dó Maior para Oboé e Orquestra
Estreia em Portugal

Rossini era um jovem compositor quando compôs, 
em 1809, esta obra para ‘clarinete’ e pequena orques-
tra. Acontece que a escrita para o instrumento solista 
não explora a amplitude do clarinete, embora encaixe 
perfeitamente no oboé. O facto de o acompanhamento 
orquestral ter clarinetes e não oboés levou mesmo os 
historiadores a considerarem que esta obra foi escrita a 
pensar no oboé. Formada por um tema e cinco peque-
nas variações, nas quais se destaca o virtuosismo, esta 
obra revela já muitas das características que reconhe-
cemos mais tarde nas óperas que tornaram Rossini fa-
moso. Esta noite ouviremos a estreia portuguesa desta 
versão para oboé e pequena orquestra.

21, 5.ª feira (continuação)
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A Orquestra Clássica do Centro foi formada em 2001 e, 
em colaboração com diversas entidades, tem procurado 
levar a música erudita a toda a Região Centro. Do seu 
historial têm-se destacado concertos em monumentos 
arquitectónicos, juntando no mesmo espaço os patrimó-
nios arquitectónico e musical. Para além da actividade 
concertística a OCC tem promovido festivais, concursos 
e conferências. Organiza anualmente os Encontros Inter-
nacionais da Guitarra Portuguesa. Em 2013 estreou, no 
Festival das Artes, a ópera “Os Sinos da Macieira” de 
Marina Pikoul e também nesse ano foi editado um CD 
com a participação do solista Dejan Ivanovic. Em 2014, 
na sequência de uma visita a Cabo Verde, acolheu em 
Coimbra o Centro de Transcrição da criação musical de 
Cabo Verde. Em 2015 assinou também um protocolo de 
colaboração com o Centro de Estudos da Morna. Recen-
temente, José Eduardo Gomes foi nomeado maestro titu-
lar da OCC. A direcção artística tem com membros Luís 
Tinoco, Mário Alves, Marina Pacheco e Vasco Martins.

Sérgio Azevedo nasceu em Coimbra, em 1968. Estudou 
com Fernando Lopes-Graça na Academia de Amadores de 
Música e na Escola Superior de Música de Lisboa (ESML) 
com Christopher Bochmann e Constança Capdeville, 
onde concluiu o Curso Superior de Composição com nota 
máxima. Ganhou vários prémios nacionais e internacio-
nais, entre os quais o “United Nations Prize”, e as suas 
obras são regularmente encomendadas e tocadas por 
prestigiosos intérpretes e orquestras, estando presentes 
em mais de 30 CD. Publicou dois livros, "A Invenção dos 
Sons" e "Olga Prats – Um Piano Singular”, escreve para 
"The New Grove Dictionary of Music and Musicians" e 
criou ainda vários programas para a Antena 2. Sérgio Aze-
vedo é Doutorado pela Universidade do Minho e, desde 
1993, professor de Composição e Orquestração na ESML.

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 da Música 
de Genebra. Colaborou com as mais prestigiadas orques-
tras inglesas, foi primeiro oboé solista da Ópera Nacional 
Belga, em Bruxelas, e ocupou durante 30 anos a mesma 
posição na Orquestra Gulbenkian. Para além da sua car-
reira como instrumentista, nomeadamente como solista 
e em agrupamentos importantes de música de câmara, é 
professor há mais de 25 anos na Escola Superior de Músi-
ca de Lisboa. Entre 1984 e 2007 foi maestro e director do 
Coro e Ensemble Bach de Lisboa. O compositor Sérgio 
Azevedo dedicou-lhe várias obras para oboé, duas das 
quais estreadas no Festival das Artes de Coimbra.

Maestro e clarinetista, José Eduardo Gomes nasceu 
em 1983 em Vila Nova de Famalicão. Estudou na ban-
da da sua cidade, na escola profissional do Vale de Ave 
(ARTAVE)e na Escola Superior de Música e Espectáculo 
do Porto, onde se licenciou na classe de António Saiote. 
Estudou Direcção de Orquestra e Direcção Coral na Es-
cola Superior de Genebra. Foi premiado em concursos 
nacionais e internacionais, dos quais se destacam “Pré-
mio Jovens Músicos”, e “Concurso Internacional Villa 
de Montroy, Valencia”. Foi maestro titular da Orchestre 
Chambre de Carouge (Suíça), assistente de Martin André 
na Orquestra Momentum Perpetuum e do maestro Peter 
Eötvös na Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música. 
Colabora regulamente com o projecto Orquestra Geração. 
Como clarinetista tem-se dedicado à música de câmara, 
sendo membro fundador do Quarteto Vintage. É maestro 
titular da Orquestra Clássica do Centro, do Coro do Círcu-
lo Portuense de Ópera e da Orquestra Clássica da FEUP.

Com o patrocínio de Ageas Seguros
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 21:30

 Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Palavras que Mudaram 
a Humanidade”

Diogo Infante

Diogo Infante, interpretação
Maria João Rocha Afonso, dramaturgia 
Natália Luiza, direcção
Tânia Neto, apoio técnico

Os discursos realmente pioneiros são os que sobrevivem 
ao tempo, funcionando como um eco social que continua a 
ressoar muito depois das multidões terem dispersado. Os 
discursos são mais do que palavras; antecipam a acção, 
promovem a mudança e criam novos paradigmas. Mas os 
discursos são também os seus oradores. A sua capacidade 
de elocução está usualmente fundada na acção, convocan-
do-nos novas e amplas emoções, criando novos entendi-
mentos e estruturas de pensamento. Por isso os discursos 
são indissociáveis de quem os proferiu. Este recital contém 
excertos de alguns dos discursos de personalidades que 
marcam de forma indelével o rumo actual da Humanida-
de e que incorporam caminhos de reflexão sobre o poder 
transformador da linguagem e do pensamento.

Encomenda da Fundação Inês de Castro

Diogo Infante, Actor e Encenador. For-
mou-se na Escola Superior de Teatro e 
Cinema. Tem desenvolvido o seu trabalho 
nas áreas de Teatro, Cinema e Televisão. 
Foi Director Artístico do Teatro Municipal 
Maria Matos e depois do Teatro Nacional 
D. Maria II. Em 2012, a convite do Festi-
val das Artes, leu, nos jardins da Quinta 
das Lágrimas, o poema épico de Álvaro 
de Campos “Ode Marítima”, que acabaria 
por culminar num espectáculo dirigido 
por Natália Luiza e acompanhado por 
João Gil, presentemente ainda em digres-
são internacional.

Com o patrocínio de Ageas Seguros

 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“Dona Isabel de Aragão, 
Santa e Pioneira ou 
o Desígnio de um Nome de Mulher”

A Rainha Santa Isabel é, com toda a certeza, uma pio-
neira. O pioneiro é possuidor, sempre, de um carácter 
singular, de um conjunto admirável de qualidades ímpa-
res, de uma inteligência fina… Trabalha para os outros, 
trabalha para um fim útil, por vezes, universal, desafian-
do o futuro e criando as soluções que para ele prepara. 

Maria José Azevedo Santos, oradora

Maria José Azevedo Santos é professora catedrática da 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, cidade 
onde nasceu. De 2003 a 2011 desempenhou o cargo de 
Directora do Arquivo da Universidade de Coimbra. Criou 
o Prémio “A arte de ler”, destinado a promover a investi-
gação histórica, com recurso a fontes paleográficas, e foi 
ainda responsável, entre outros, pelos projectos: “Digita-
lizar para divulgar e preservar o conhecimento”, ou seja, 
digitalização de milhares de livros notariais e paroquiais 
do século XV ao XX, “Causas da corrosão e metodolo-
gia de conservação de selos de chumbo pendentes de 
pergaminhos (séculos XII-XVIII)” e “Diversidade fúngica 
em documentos históricos”. De 2005 a 2012 pertenceu 
à Comissão Científica da Candidatura da Universidade 
de Coimbra a Património Mundial. É investigadora do 
Centro de História da Sociedade e da Cultura da Univer-
sidade de Coimbra. Pertence, por sua vez, a inúmeras 
academias científicas e fundações de que é de salientar 
a Fundação Inês de Castro, Sociedade Portuguesa de 
Estudos Medievais, Academia Portuguesa da História, 
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e Comité Inter-
national de Paléographie Latine.

© Carlos Ramos

22, 6.ª feira21, 5.ª feira (continuação)
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 21:30

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Noite de Fado de Lisboa”

Helder Moutinho

“O Manual do Coração” foi gravado por António Pinheiro 
da Silva nos estúdios Musibéria em Serpa entre Dezem-
bro de 2015 e Janeiro de 2016. Este álbum, o quinto tra-
balho de estúdio de Helder Moutinho, com poemas origi-
nais de João Monge, conta com música com a assinatura 
de nomes como Carlos Barretto, João Gil, Zeca Medeiros, 
Manuel Paulo, Marco Oliveira, Mário Laginha, Pedro da 
Silva Martins e Luís José Martins, Ricardo Parreira ou Vi-
torino. Poeta e intérprete único Helder Moutinho repre-
senta as raízes mais fortes do Fado do Século XXI. De 
uma voz poderosa e rara profundidade emocional, Hel-
der Moutinho é a prova de que ser Fadista é cantar à vida.

Helder Moutinho nasceu em Oeiras, em 1969. O mar e o 
Fado estiveram sempre presentes na sua vida. Começou 
a cantar no Nónó no Bairro Alto em 1994, ano em que 
participa no Ciclo de Fados da Mãe da Água no âmbito 
de Lisboa Capital Europeia da Cultura; integrou o elenco 
da Taverna Embuçado ao lado de artistas como Beatriz da 
Conceição, Celeste Rodrigues e Teresa de Siqueira, onde 
cantou durante 7 anos, e na Parreirinha de Alfama, onde 
actuou ao lado de Argentina Santos. Na procura de recriar 
o ambiente das tertúlias de Fados de tempos idos, o seu 
nome está ainda intimamente ligado ao nascimento de 
algumas Noites de Fado mais emblemáticas de Lisboa: a 
abertura da Mesa de Frades em 2003, as noites no Chapitô 
no Castelo; até à mais recente recuperação da mítica Casa 
da Severa na Rua do Capelão, finalmente a sua própria 
casa de Fados. Tem levado o seu Fado além-fronteiras, 
tendo actuado ao longo dos anos em cidades como Nova 
Iorque, Chicago, São Francisco; Vancouver, países como 
Bélgica, Holanda, Reino Unido, China ou Coreia do Sul. 
Em 2015 actuou na Polónia, Finlândia, Canadá, Rússia e 
Espanha. Da sua discografia destacamos “A Luz de Lis-
boa” (Ocarina 2004 – Prémio Amália Rodrigues) e “O Ma-
nual do Coração” (Hm Música/Valentim de Carvalho 2016).

 11:00

 Serviço Educativo

“Vandelli e os 4 Pioneiros”

Repetição do evento de dia 17 (ver página 10)

 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

“Trilhos”

João Geraldo Trio

João Geraldo, voz
Marcelo Murta, guitarra
Rui Alvarez, contrabaixo

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho 
de água, é o cenário para juntarmos várias emoções: o 
jazz do Trio de João Geraldo, a vista de Coimbra e o 
prazer de uma bebida.
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 21:30

 Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 10

“Os Pioneiros do Caos”

Jorge Calado

Para os Gregos, no princípio era o Caos. Rameau pôs 
em música o desembrulhar do caos (e a luta dos quatro 
elementos para se separarem uns dos outros) no prelú-
dio de “Zaïs” (1748). Haydn começou “A Criação” (1798) 
com uma representação do caos. Turner foi, no dizer 
de Simon Schama, “o pintor do caos”. Nos anos 1950, 
escritores, pintores e compositores reuniram-se à volta 
do caos. Para um químico, caos é sinónimo de gás e a 
desordem é medida pela entropia. A palestra será um 
passeio aleatório através dos tempos sobre o caos, guia-
do pelas ciências e pelas artes.

Conferência Multimédia

Jorge Calado, licenciado em engenharia química pelo IST 
e doutorado em química pela Universidade de Oxford, é 
professor emérito de química-física no IST, e foi também 
professor catedrático adjunto de engenharia química na 
Universidade de Cornell. Publicou mais de 170 artigos 
científicos e gerou mais de 130 doutoramentos. Mem-
bro de várias comissões internacionais (IUPAC, NATO, 
INTAS e UE), foi também director executivo da Comis-
são Cultural Luso-Americana. Sócio efectivo da Academia 
de Ciências de Lisboa. Interessado nas relações entre as 
ciências e as artes, regeu cursos como “A Arte da Ciência” 
e “Arte, Técnica e Sociedade” em Cornell e no IST. É críti-
co cultural do Expresso e contribuiu para o Times Literary 
Supplement, Opera Now e Agenda XXI. Dirigiu os primei-
ros cursos de pós-graduação em Administração das Artes 
em Portugal e fundou a IST Press. Criou a Colecção Na-
cional de Fotografia e comissariou mais de 25 exposições 
de fotografia em Portugal, França, Bélgica, Reino Unido 
e EUA. Publicou “Haja Luz!” (Uma História da Química 
Através de Tudo, 2011) e “Limites da Ciência” (2014).

 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

“AvantGarde”

Joana Rodrigues Trio

Joana Rodrigues, voz
Marcelo Murta, guitarra
Diogo Alexandre, bateria

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho 
de água, é o cenário para juntarmos várias emoções: o 
jazz do Trio de Joana Rodrigues, a vista de Coimbra e 
o prazer de uma bebida.

24, Domingo
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 21:30

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Jazz Wonders Suite”

Cpjazz Collective

Fernando Rodrigues, João Mortágua, Miguel Calhaz, 
Ricardo Formoso e Rui Lúcio, composições;
Rui Lúcio, textos

Joana Rodrigues, voz; João Mortágua, saxofones alto 
e soprano; Rafael Gomes, saxofones tenor e barítono; 
Ricardo Formoso, trompete e fliscorne; 
André Pimenta, trombone; Fernando Rodrigues, piano;
Joaquim Festas, guitarra; Miguel Calhaz, contrabaixo; 
Rui Lúcio, bateria e direcção musical

“Jazz Wonders Suite” – Estórias de Jazz em Sete Capítulos 
Estreia absoluta

Uma estória em jeito de viagem, recheada de sons, sa-
bores, cheiros e cores que tornearam o jazz ao longo dos 
tempos. De uma provocatória alusão aos pioneiros do 
jazz, às vicissitudes dos seus quotidianos e às influên-
cias do meio envolvente, surge uma dança alucinante 
de palavras ditas com notas tocadas, numa simbiose 
inusitada que nos dá um concerto com feições de “ro-
mance” musical.

O Cpjazz Collective é uma Residência Artística do con-
junto de professores e alunos do curso profissional de 
instrumentista de Jazz da Escola Artística do Conserva-
tório de Coimbra.

Com o apoio da Caixa Geral de Depósitos

 18:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto para a Juventude – Entrada Livre

“Jovens Músicos Pioneiros”

Ensemble de Percussão 
do Conservatório de Música de Coimbra

Andreia Saldanha, Beatriz Jerónimo, Beatriz Rosendo, 
Carolina Beato, Francisco Parreiral, Joaquim Osório, 
João Afonso, João Craveiro, João Martinho, José Silva, 
Margarida Bezerra e Pedro Cipriano, alunos;
Andrés Pérez e Davy Tremlet, professores

William Joseph Schinstine (1922 – 1986)
Three’s a Crowd (1955)

Kevin Tuck
Drum Fire

Jacques-François Juskowiak (1946)
No Bad Swing (1993)

Régis Famelart (1963)
Thiloupé (2002)

Emmanuel Sejourné (1961)
Calabassa (1987)

Anthony J. Cirone (1941)
4/4 for Four (1985)

Nigel Westlake (1958)
Omphalo Centric Lecture (1984)

Mark Ford (1958)
Stubernic (1988)

25, 2.ª feira
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Mário Laginha (1960)
Concerto para Piano e Orquestra

“Esta peça nasce de um desafio/encomenda (e insistência, 
diga-se) de Armando Mota. Fazer um concerto para piano 
respeitando, na forma, a tradição dos três andamentos com 
o segundo preferencialmente mais lento. Eu decidi, desde o 
primeiro momento, que tentaria ser fiel às minhas raízes e in-
fluências, e que traria elementos mais próximos do jazz para 
um formato que é essencialmente clássico. A minha maior 
preocupação foi que esses elementos não parecessem deslo-
cados e que houvesse, do princípio ao fim, coerência e sentido 
de unidade. Se ao ouvi-lo sentirem que tem, fui bem sucedi-
do, se acharem que não, bem… diverti-me muito a tentar.”

Nota do compositor

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sinfonia N.º 5, em Dó menor, Op. 67 (1808)
  Allegro con brio 

Andante con moto 
Scherzo e Trio (Allegro) 
Finale Allegro

Quem não conhece “o Destino a bater à porta” no 1.º 
andamento da 5.ª Sinfonia? Como pode este início evocar 
tanto fulgor, revolta, paixão? Nas palavras do compositor 
Robert Schumann, “esta sinfonia exerce um grande poder 
sobre os homens de todas as idades, como se se tratasse 
de um fenómeno natural… Também esta sinfonia será ou-
vida em séculos vindouros, enquanto a música e o mundo 
existirem”. Obra incontornável da História da Música, a 
5.ª Sinfonia foi esboçada em 1804 e concluída na Prima-
vera de 1808. Pioneiro, com esta obra Beethoven evoca o 
que de mais profundo e grandioso existe no ser humano.

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 pri-
meiro 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 ou-
tros músicos, destacando-se as parcerias com Maria João, 
Pedro Burmester e Bernardo Sassetti. Tem escrito para di-
versas formações, de big bands a orquestras, compondo 
também para cinema e teatro. Os seus mais recentes ál-
buns intitulam-se “Mongrel”, “Iridescente “ e “Terra Seca”.

 11:00

 Serviço Educativo

“Robotástica – Criação de 
Universos Fantásticos com Robots”

A partir do tema robot, surge a criação plástica e narrativa e 
robots e de universos em que habitam. O objectivo primei-
ro é desenvolver a criatividade sobre um tema que hoje é 
pioneiro no desenvolvimento do nosso mundo. Para issso 
trabalha-se com as crianças as expressões (modos de co-
municação mais artísticos) plástica, musical, motora e dra-
mática. O objecto inicial, porém, vai buscar-se a Isaac Asi-
mov e à sua primeira história sobre robots: “Robbio” que 
será contada à assistência, num registo de narração oral.

Repetição do evento de dia 19 (ver página 13)

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Pioneiros Nacionais e A Quinta”

Orquestra Gulbenkian

Mário Laginha, piano
Pedro Neves, maestro

Joly Braga Santos (1924 – 1988)
Abertura Sinfónica N.º 3, Op. 21 (1954)

Apaixonado pela música desde a mais tenra infância, Joly 
Braga Santos estudou composição com Luís de Freitas 
Branco. Nas décadas de 40 e 50, a sua música inspira-se 
na polifonia renascentista portuguesa e na música tradi-
cional portuguesa, como é o caso desta 3.ª abertura. Dedi-
cada a Elisa de Sousa Pedroso, pianista e divulgadora da 
música portuguesa, a Abertura foi composta em 1954, e a 
estreia ocorreu nesse ano, com a Orquestra Sinfónica da 
Emissora Nacional dirigida por Pedro de Freitas Branco.

“Freedom”
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 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“João de Ruão e a ‘vanguarda’ 
artística em Coimbra”

É prática corrente fazer a associação entre as “vanguar-
das” artísticas e as primeiras décadas do século XX. Po-
sicionando-se contra a “arte moderna”, os movimentos 
que alastraram então na Europa procuraram uma nova 
forma de construir o olhar sobre o mundo e ofereceram 
a novidade. No século XVI, João de Ruão faria também 
o exercício da renovação em Coimbra. A sua marca foi 
tão forte que no século seguinte não se abdicava ainda 
da “maneira ruanesca”. Na conjugação de forças entre 
as diversas disciplinas artísticas, na harmonia construí-
da entre o Homem e Deus ou na gestão científica dos 
elementos, a João de Ruão assiste tanto um trajecto de 
modernidade como de um sentido vanguardista que a 
encomenda poderosa e esclarecida saberia reconhecer.

Maria de Lurdes Craveiro, oradora

Maria de Lurdes Craveiro é doutorada em História da 
Arte pela Universidade de Coimbra. É, desde 1988, docen-
te no Instituto de História da Arte da FLUC e coordenado-
ra do 3º Ciclo em História da Arte. Desempenhou funções 
de Técnica Superior no Museu Nacional de Machado de 
Castro em Coimbra (1985-1988). É a investigadora prin-
cipal do grupo “Estudos multidisciplinares em Arte”, no 
Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do 
Património, Unidade de I&D-281 da Fundação da Ciência 
e da Tecnologia. Em colaboração com vários organismos 
tem tido uma acção destacada na defesa, conservação e 
divulgação do património arquitectónico. A mais de meia 
centena de trabalhos científicos publicados em Portugal, 
Espanha, Bélgica e Brasil abrange o exercício de revisão 
conceptual em História da Arte, as questões patrimoniais 
ou os domínios da pintura, da escultura e da arquitectura 
desde os finais da Idade Média ao período neoclássico.

A Orquestra Gulbenkian foi fundada em 1962. Inicial-
mente constituída por 12 músicos, conta hoje com um 
efectivo de sessenta e seis instrumentistas, número que 
pode ser aumentado de acordo com as exigências dos 
programas que executa. Esta constituição permite-lhe 
tocar um amplo repertório desde o Classicismo à Mú-
sica Contemporânea. Em cada temporada, a Orquestra 
Gulbenkian realiza no Grande Auditório uma série re-
gular de concertos, colaborando com alguns dos mais 
reputados maestros e intérpretes. Sendo uma referência 
musical no nosso país, distinguiu-se também em muitas 
das principais salas de concertos do mundo. Gravou di-
versos discos que receberam importantes prémios inter-
nacionais. Paul McCreesh iniciou as suas funções como 
Maestro Titular em 2013. Susanna Mälkki é Maestrina 
Convidada Principal e Joana Carneiro e Pedro Neves são 
Maestros Convidados.

Pedro Neves é natural de Águeda. Estudou violoncelo e 
direcção de orquestra na Academia Nacional Superior de 
Orquestra (ANSO) e na Escola de Música Juan Pedro Car-
rero, em Barcelona, como bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Estudou com os maestros Jean Marc Burfin, 
Emílio Pomàrico, Alexander Polishcuk e Michael Zilm, do 
qual foi assistente. Dirigiu diversas orquestras nacionais 
e estrangeiras, é fundador da camerata Alma Mater e foi 
maestro titular da Orquestra do Algarve entre 2011 e 2013. 
Dá aulas na ANSO e é doutorando na Universidade de 
Évora, onde realiza uma investigação sobre as seis sinfo-
nias de Joly Braga Santos. Pedro Neves é maestro titular da 
Orquestra Clássica de Espinho, assumindo recentemente 
o cargo de maestro convidado da Orquestra Gulbenkian.

Com o Patrocínio da Caixa Geral de Depósitos
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para o piano, a sonata em Si Bemol menor é a prova 
acabada de que as grandes formas musicais não apenas 
não o assustavam, como era capaz de as subverter e 
levar mais além, num rasgo de originalidade. A sonata é 
particularmente conhecida pelo seu andamento lento, a 
célebre marcha fúnebre, composta em 1837.

CLAUDE DEBUSSY (1862 – 1918)
“La plus que lente”, L121 (1910)

Composta em Agosto de 1910, a valsa “mais do que 
lenta” evoca um ambiente melancólico e indolente. O 
seu carácter algo exagerado sugere também que se tra-
ta de uma paródia às valsas lentas tão em voga nessa 
altura em Paris.

“L’Isle Joyeuse”, L106 (1904)

L’Isle Joyeuse, de 1904, é inspirada na pintura de Wat-
teau intitulada “L’Embarquement pour Cythère”. O qua-
dro retrata uma festa ao ar livre na ilha de Vénus, 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.

Natural da Bulgária, Evgeni Bozhanov nasceu em 1984 e 
começou a estudar piano aos seis anos de idade. A sua 
estreia pública deu-se quando tinha doze anos tocando 
um concerto para piano de Mozart. Em 2001 foi estudar 
para a Alemanha. A sua carreira internacional iniciou-se 
depois de ser premiado em vários concursos internacio-
nais, incluindo os concursos Sviatoslav Richter em Mos-
covo, Rainha Elisabeth em Bruxelas e Van Cliburn em Fort 
Worth, no Texas. Evgeni Bozhanov tem sido comparado 
a músicos de grande envergadura como Dinu Lipatti, Vla-
dimir Horowitz, ou Arturo Benedetti Michelangeli, pelo 
seu carisma e qualidade sonora. Bozhanov apresentou-se 
em temporadas tão prestigiadas como a da Filarmónica 
de Berlim, Musikverein de Viena, Royal Festival Hall em 
Londres ou Mozarteum de Salzburgo. Tocou ainda no 
Festival de Sófia, Festival de Piano de Lille e no Festival 
de Verão de Bad Kissingen. Em Portugal tocou na Funda-
ção Gulbenkian em Lisboa e na Casa da Música no Porto.

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Vanguardistas do Piano”

Evgeni Bozhanov, piano

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonata N.º 18 em Mi Bemol Maior, Op. 31 N.º 3 (1801-1802)
  Allegro 

Scherzo. Allegretto vivace 
Menuetto. Moderato e grazioso 
Presto con fuoco

A Sonata em Mi Bemol Maior foi concluída em 1802. O 
andamento final, baseado numa tarantela, (como o an-
damento final da sonata Op. 31 N.º 2, “A Tempestade”) 
evoca uma perseguição. Por isso foi apelidado e ficou co-
nhecido como “A Caça”. Contrariando a prática habitual, 
Beethoven não incluiu nenhum andamento lento. Esta 
originalidade confere à obra um carácter tão divertido 
como luminoso e de uma grande densidade emocional, 
própria desta fase particularmente criativa do compositor.

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
“Barcarolle” em Fá Sustenido Maior, Op. 60 (1846)

Se Chopin foi um pioneiro na sua abordagem do piano, 
criando uma linguagem muito própria, onde a emoção 
está sempre presente, a “Barcarola” é uma obra à par-
te. Composta três anos antes da sua morte, é uma das 
mais extensas que escreveu e apresenta novos desafios 
musicais, tanto na forma como no género.

“Impromptu” em Sol Bemol Maior N.º 3, Op. 51 (1842)

O mais conhecido dos quatro Impromptus de Chopin 
é também o mais arrojado harmonicamente. Terminado 
em 1842, quando Chopin e Georges Sand se mudaram 
para Paris, tem uma parte central muito original, em 
que os graves evocam um violoncelo a cantar numa 
tonalidade sombria, enquanto os agudos acentuam o 
carácter intranquilo da peça.

Sonata em Si Bemol menor, Op. 35 (1839)
  Grave. Doppio movimento 

Scherzo 
Marche funèbre: Lento 
Finale. Presto. Sotto voce e legato

Concluída no primeiro Verão passado na companhia de 
Georges Sand, a 2.ª sonata de Chopin destaca-se como 
uma das suas obras mais visionárias e revolucionárias. 
Se Chopin é especialista em pequenas formas musicais 
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Dmitri Shostakovich (1906 – 1975)
Sinfonia N.º 5 em Ré menor, Op. 47 (1937)
  Moderato – Allegro non troppo 

Allegretto 
Largo 
Allegro non troppo

A história da 5.ª Sinfonia de Shostakovich está inti-
mamente ligada à história do compositor e à sua rela-
ção com o regime soviético. Depois de Stalin assistir a 
uma récita da sua ópera “Lady Macbeth do Distrito de 
Mtsensk”, surgiu uma crítica no jornal Pravda afirman-
do que a obra corrompia o espírito soviético. Do dia para 
a noite, a sua reputação caiu a pique. Assustado com o 
seu futuro e o da sua família, Shostakovich apostou for-
te na 5.ª Sinfonia, que tem como subtítulo “A resposta 
de um compositor soviético à justa crítica”. Terminada 
em 1937, a sua estreia deu-lhe mais de trinta minutos de 
ovação. Obra brilhante, evoca o triunfo do optimismo 
e da esperança sobre as adversidades e o sofrimento.

Chloë Hanslip nasceu em Inglaterra em 1987. Estudou com 
o grande pedagogo russo Zakhar Bron e trabalhou com 
Christian Tetzlaff, Maxim Vengarov, Ida Haendel, Salvato-
re Accardo e Ruggiero Ricci. Em 2002 apresentou-se nos 
Concertos Promenades da BBC iniciando uma carreira que a 
levou aos EUA e nos anos seguintes a tocar em salas como 
o Musikverein de Viena, Laeiszhalle de Hamburgo, Salle Ga-
veau em Paris, Hermitage em São Petersburgo, ou ainda 
no Carnegie Hall, e no Metropolitan Arts Space em Tóquio. 
Chloë Hanslip tem vários CD gravados recebendo excelen-
tes críticas. Toca num violino Guarneri del Gesu de 1737.

Lançado em Julho de 2013, o Estágio Gulbenkian para 
Orquestra, sob a direcção artística da Joana Carneiro, é 
um projecto que promove a experiência orquestral de ele-
vado nível técnico-artístico entre a comunidade de jovens 
instrumentistas portugueses ou residentes em Portugal 

 11:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada; Custo: € 15; 
Grátis para crianças; Reservas e informações: 
festivaldasartes2016@gmail.com  |  918 108 232

“A Magia do Cabaz”

Workshop de Gastronomia para pais e filhos com os 
Chefs Vítor Dias e Humberto Costa

Conto animado por Joana Rita, Contadora e Ilustradora

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15 ou Passe 
de € 30 para os concertos dos dias 28, 29 e 30 de Julho

“Jovens Músicos de Portugal, 
 Pioneiros na Trasmissão 
da Cultura”

Orquestra Estágio Gulbenkian – OEG

Chloë Hanslip, violino
Joana Carneiro, maestrina

Erich Wolfgang Korngold (1897 – 1957)
Concerto para Violino e Orquestra em Ré Maior, Op. 35 (1945)
  Moderato nobile 

Romance. Andante 
Finale. Allegro assai vivace

Korngold, que nasceu na Morávia (actual República Checa), 
foi um génio musical talvez ao nível de Mendelssohn e Mo-
zart, que nunca teve a necessidade de seguir uma formação 
musical académica. O seu pai pediu a Gustav Mahler para 
lhe dar umas aulas em 1906 e Mahler apercebeu-se da ge-
nialidade do jovem. Teve enorme sucesso na Europa como 
pianista e compositor e em 1934 foi para Hollywood (EUA). 
Ali, foi um dos pioneiros da música para filmes e concebeu 
bandas sonoras para filmes como “Anthony Adverse”, “The 
Sea Hawk” ou “Robin Hood”, ganhando um Óscar pela me-
lhor partitura musical. O seu concerto para violino, com-
posto em 1945, tem um carácter eminentemente vocal, evo-
cando momentos musicais encontrados nos seus filmes.

“Naná – A Cozinheira de Cheiros 
e Sons”
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 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“Pioneiros da Ciência”

Manuel Antunes e Gonçalo Quadros, oradores

Manuel Antunes é Professor Catedrático da Universida-
de de Coimbra, e Director do Departamento de Cirurgia 
Cardiotorácica e Transplantação de Órgãos Torácicos do 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra desde 1988. 
A par da sua vasta experiência cirúrgica, desenvolveu uma 
intensa actividade de investigação e publicação, assinan-
do mais de 350 trabalhos científicos publicados em revis-
tas indexadas da especialidade e mais de 950 apresentações 
em congressos e outras reuniões científicas, e sendo Sub-
director da Revista Portuguesa de Cardiologia e Editor As-
sociado da Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. 
É Membro Honorário da Sociedade Brasileira de Cirurgia 
Cardiovascular, Fellow da European Society of Cardiology, 
e do American College of Cardiology, Presidente Honorá-
rio da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e Presidente 
da Academia Nacional de Medicina de Portugal.

Gonçalo Quadros licenciou-se em 1987 em Engenharia 
Eletrotécnica (ramo de Informática) e trabalhou na in-
dústria e em I&D antes de obter o grau de Doutor (em 
Informática e Redes de Computadores) na Universidade 
de Coimbra em 2002. Foi professor na Universidade de 
Aveiro e na Universidade de Coimbra. Como fundador da 
CRITICAL Software, em meados de 1998, Gonçalo Qua-
dros foi distinguido com o prémio do melhor plano de 
negócio atribuído pela Associação Nacional de Jovens 
Empresários (ANJE). Desde Janeiro de 2005 a Dezembro 
de 2011 assumiu o cargo de Presidente Executivo da CRI-
TICAL Software (CEO), cargo que reassumiu desde Agos-
to de 2014. Durante 2006 foi galardoado com a Ordem 
de Mérito Grande-Oficial. Recebeu depois o prémio INSEAD 
Entrepreneurship Award; o Emerging Entrepreneur of the 
Year Award promovido pela Ernst&Young (delegação 
Portuguesa); o Best Leader Award, na categoria de Novas 
Tecnologias, promovido pela Leadership Consulting; e o 
prémio Personalidade do Ano 2012 no domínio da Socie-
dade da Informação, atribuído pela APDSI. Em Maio de 
2016, Gonçalo Quadros foi distinguido como ‘Personali-
dade do Ano’ pela revista Exame Informática.

e facilita a transição entre a fase final da vida académica 
e a sua entrada no mundo das orquestras profissionais. 
Cerca de 80 músicos de talento excepcional são escolhi-
dos através de rigorosas provas de selecção realizadas 
anualmente em vários locais do País, preparando obras 
do repertório sinfónico sob a orientação de tutores espe-
cializados e de maestros com alargada experiência nes-
te domínio. Em 2014, os elementos desta orquestra de 
jovens tiveram oportunidade de participar nos concertos 
de reabertura do Grande Auditório da Fundação Calouste 
Gulbenkian ao lado da Orquestra Gulbenkian, realizando 
igualmente concertos no âmbito do Festival Internacional 
de Música da Póvoa de Varzim, do Festival das Artes de 
Coimbra e do Festival Jovens Músicos. Em 2015, a digres-
são incluiu concertos na Fundação Calouste Gulbenkian, 
no Festival Música de Marvão, no Festival internacional 
de Música de Verão de Paços de Brandão, no Festival 
das Artes de Coimbra e no Teatro Aveirense. Alguns dos 
elementos do Estágio colaboraram ainda com o Festival 
Cantabile em Setembro de 2015. O presente concerto é o 
resultado de mais uma edição deste projecto.

Joana Carneiro é Maestrina Convidada da Orquestra 
Gulbenkian e Directora Artística do projecto Estágio Gul-
benkian para Orquestra. Em 2009 assumiu as funções de 
Directora Musical da Sinfónica de Berkeley. Trabalhou com 
os maestros Esa-Pekka Salonen, Kurt Masur e Christoph 
von Dohnányi e dirigiu a Filarmónica de Londres como 
uma das três maestrinas escolhidas para a Allianz Cultural 
Foundation International Conductors Academy. Foi assis-
tente de Esa-Pekka Salonen na estreia mundial de Adriana 
Mater, de Kaija Saariaho, na Ópera de Paris. Mais recen-
temente, dirigiu a ópera A Flowering Tree, de John Adams, 
na Ópera de Chicago, na Cité de la Musique, na Fundação 
Calouste Gulbenkian na Ópera de Cincinnati e em Londres. 
Em 2010 dirigiu apresentações de Oedipus Rex e da Sin-
fonia de Salmos de Stravinsky, numa encenação de Peter 
Sellars para o Festival de Sydney que ganhou o Prémio Hel-
pmann. Em 2004 foi agraciada pelo Presidente da Repúbli-
ca Portuguesa com a Comenda da Ordem do Infante Dom 
Henrique. Em 2010 recebeu o Prémio Helen M. Thomp-
son, atribuído pela Liga das Orquestras Americanas.

Com o Patrocínio de BPI
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 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15 ou Passe 
de € 30 para os concertos dos dias 28, 29 e 30 de Julho

“Jovens Músicos da Turquia, 
 Pioneiros na Trasmissão 
da Cultura”

Orquestra Filarmónica Nacional 
de Jovens da Turquia – TNYPO

Cem Mansur, maestro

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)
Abertura de “As Vésperas Sicilianas” (1855)

A Abertura de “As Vésperas Sicilianas” é uma obra ex-
plosiva, cheia de cor e de acentuações inusitadas, pioneira 
no âmbito da música italiana escrita até à data. A ópera teve 
um sucesso estrondoso na Ópera de Paris, sendo aclama-
da pelo público e pela crítica. A trama gira em torno de um 
episódio de traição desenrolado na Sicília do século XIII.

Hasan Ferit Alnar (1906 – 1978)
Prelúdio e Duas Danças (1935)

Natural de Istambul, Ferit Alnar foi um maestro e compo-
sitor turco. Em 1927 foi estudar para Viena, regressando à 
Turquia em 1932 onde foi nomeado maestro titular da Or-
questra do Teatro da Cidade de Istambul e posteriormente 
professor de piano no Conservatório de Ankara. Influenciado 
pelos ritmos e melodias da música tradicional turca, compôs 
a obra “Prelúdio e Duas Danças” em 1935. Fez parte do 
grupo Turkish Five, formado por cinco compositores, pionei-
ros na introdução da música erudita ocidental na Turquia.

Béla Bartók (1881 – 1945)
Concerto para Orquestra (1943, rev. 1945)
  Introduzione: Andante non troppo; Allegro vivace 

Giuoco delle coppie: Allegretto scherzando 
Elegia: Andante non troppo 
Intermezzo interrotto: Allegretto 
Finale: Presto

O Concerto para Orquestra é uma das mais marcan-
tes obras sinfónicas do século XX e aquela que dá ênfase 
ao virtuosismo dos diferentes naipes e secções orques-
trais, à semelhança dos concertos para instrumentos a 
solo. A sua forma e a energia que a atravessa, faz dela 
uma das mais célebres e apreciadas obras do composi-
tor húngaro, que aqui evoca a música tradicional do seu 
país natal. Pujante e original, foi no entanto composto 
numa fase em que Bartók se encontrava fisicamente 
muito debilitado e vivendo nos EUA, longe da sua pátria.

Tendo a Fundação Sabanci como principal apoiante, 
Orquestra Filarmónica Nacional de Jovens da Turquia 
(TNYPO) foi criada em 2007. Os seus 100 elementos, 
com idades compreendidas entre os 16 e os 22 anos, são 
escolhidos em audições realizadas em todos os conser-
vatórios da Turquia. Desde 2008, ano em que a orquestra 
fez a sua primeira digressão internacional, o público tem 
vindo a testemunhar o talento e a energia contagiante 
destes jovens músicos. A TNYPO já actuou, entre outras 
prestigiadas salas, nas Konzerthaus em Viena e em Ber-
lim, no Auditorium di Milano e na Sala de Santa Cecília, 
em Roma. Para além disso, em Setembro de 2012, a or-
questra participou, durante 4 dias, no Beethovenfest, em 
Bona. Na Holanda apresentou-se em Haia e Amesterdão, 
em vários concertos, entre os quais um concerto especial 
em honra da Rainha Beatriz, que assinalou os 400 anos 
de relações diplomáticas entre a Holanda e a Turquia. 
A TNYPO continua a desenvolver a sua actividade sob 
a égide da Fundação para a Consciência do Desenvolvi-
mento Cultural (KBGV) e é membro de pleno direito da 
Federação Europeia de Orquestras Nacionais de Jovens.

Cem Mansur é um reputado maestro turco, natural de 
Istambul. Depois de ter concluído os seus estudos mu-
sicais em Londres, estudou com Leornard Bernstein no 
Los Angeles Philharmonic Institute. Durante muitos anos 
dirigiu repertório operático na Ópera Estatal de Istambul, 
sendo convidado a dirigir óperas em diversos países eu-
ropeus e também no México. É regularmente convidado 
por Valery Gergiev a dirigir no Teatro de Kirov. Entre 1989 
e 1996 foi maestro titular da Orquestra da Cidade de 
Oxford. Em 1998 tornou-se maestro titular da Orquestra 
de Câmara Akbank de Istambul, desenvolvendo paralela-
mente uma florescente carreira internacional. É fundador 
e director artístico da Orquestra Filarmónica Nacional de 
Jovens da Turquia (TNYPO), orquestra criada em 2007.
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 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

“Do Swing ao Groove”

Oud Duo

Leonor Arnaut, voz
Filipe Furtado, guitarra

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões; Custo: € 15 ou Passe 
de € 30 para os concertos dos dias 28, 29 e 30 de Julho

“Jovens Músicos do Canadá, 
 Pioneiros na Trasmissão 
da Cultura”

Orquestra Nacional de Jovens do Canadá – NYOC

Daniel Hass, violoncelo
Ward Stare, maestro

Richard Wagner (1813 – 1883)
Abertura da Ópera “Tannhäuser” (versão de Paris) (1845)

Foi a Abertura da Ópera “Tannhäuser” que convenceu 
o grande público dos méritos de composição de Richard 
Wagner. Se a ópera foi algo incompreendida, a sua abertu-
ra foi imediatamente bem acolhida. Tannhäuser é um he-
rói que vacila entre as tentações carnais da deusa Vénus e 
o amor espiritual representado por Elisabete, uma mortal 
por quem se apaixona, abdicando da sua vida de faus-
to. O amor sagrado acaba por vencer e, apesar da morte 
de Elisabete, Tannhäuser é milagrosamente redimido. A 
abertura é uma obra que vale por si só, na qual são evo-
cados os temas principais da ópera, entre os quais se en-
contra uma das mais extraordinárias melodias de sempre.

 16:00

 Serviço Educativo

Casa da Escrita
Duração: 3 horas com intervalo
Lotação: 20 pessoas; Custo: € 15 e € 10 (estudantes)
Inscrições: casadaescrita@cm-coimbra.pt

“Escrita: Profecia e Adivinhação”

Quando não anuncia expressamente a evolução histórica, 
a escrita literária aponta não raros caminhos invisíveis 
à maioria. Como forma privilegiada de arte, a criação 
textual corresponde assim ao máximo de futuro que 
se contém no nosso presente. Afirmar que toda a obra 
de génio integra algo de profético, e até de divinatório, 
equivalerá a dizer que o tempo, substância maior da no-
velística, da poesia, do teatro, e até do ensaio, se mani-
festa sempre, e afinal, no plano da eternidade.

Workshop de escrita com o escritor Mário Cláudio

Mário Cláudio (pseudónimo de Rui Manuel Pinto Bar-
bot Costa) nasceu no Porto, em 6 de Novembro de 1941. 
Nesta cidade efetuou estudos secundários. Licenciado 
em Direito pela Universidade de Coimbra, veio a diplo-
mar-se mais tarde com o Curso de Bibliotecário-Arqui-
vista, da Faculdade de Letras da mesma Universidade. 
Como bolseiro do Instituto Nacional de Investigação 
Científica, frequentou a Universidade de Londres (Univer-
sity College), onde se pós-graduou como Master of Arts 
in Library and Information Studies. É professor do ensi-
no 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 Pré-
mio Pessoa, em 2004.

© Miguel von Driburg
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A Orquestra Nacional de Jovens do Canadá (NYOC) é 
a instituição mais importante do país na formação de 
jovens músicos nas áreas de orquestra e música de câ-
mara. Fundada em 1960 sob a direcção de Walter Sus-
skind, a orquestra continua a recrutar os melhores jovens 
músicos entre os 16 e os 28 anos, oriundos de todo o 
país, dando-lhes formação para construírem carreiras de 
músicos profissionais integrados nas principais orques-
tras do Canadá e do mundo. Tocar na National Youth 
Orchestra of Canada permite articular a formação com a 
carreira profissional – todos os anos, mais de 500 jovens 
músicos realizam audições para garantir um lugar na or-
questra. O estágio de Verão, isento de propinas para os 
alunos, inclui um programa de duas semanas de música 
de câmara, um programa de três a quatro semanas de 
música de orquestra, com artistas e conferencistas con-
vidados para abordar temas como o desenvolvimento 
profissional, empreendedorismo e análise de repertório. 
Todos os elementos da orquestra têm a oportunidade 
de aprender com mestres de renome internacional bem 
como de tocar sob a direcção de um maestro de craveira 
mundial. O estágio é ainda seguido de uma digressão, 
nacional ou internacional, de duas a três semanas com 
concertos nas mais famosas salas de concertos. 

Referido como uma estrela em ascensão no firmamento 
dos maestros, Ward Stare é uma jovem promessa nor-
te-americana. Natural de Rochester, Nova Iorque, onde 
nasceu em 1982, estudou trombone na Juilliard School 
de Manhattan. Aos 18 anos ingressou na Ópera Lírica 
de Chicago como primeiro trombonista. Estreou-se na 
direcção de orquestra no ano de 2007, tendo já dirigi-
do diversas orquestra norte-americanas, assim como a 
Orquestra Sinfónica Alemã de Berlim, a Orquestra Fi-
larmónica de Londres e a Orquestra da Ópera de Oslo. 
Em 2014 foi nomeado director musical da Orquestra 
Filarmónica de Rochester.

Com o patrocínio de IDEALTOWER

Ernst Bloch (1880 – 1959)
Schelomo, Rapsódia Hebraica 
para Violoncelo e Orquestra (1916)

Pioneiro da música hebraica, Ernst Bloch foi um com-
positor judeu, natural da Suíça, que procurou dar a co-
nhecer “uma voz que parecia vir de muito além de mim 
próprio, muito além dos meus pais”. Essa voz era para 
ele “uma música honesta e de qualidade, em consonân-
cia com o espírito complexo, ardente e agitado do povo 
hebraico”, tal como percepcionado a partir da Bíblia. 
Partindo do livro de “Eclesiastes”, atribuído ao rei Salo-
mão, Bloch compôs Schelomo. Podemos supor que o 
violoncelo é a voz de Salomão e a orquestra representa 
o seu mundo, a sua experiência e sabedoria…

Sergei Prokofiev (1881 – 1945)
Sinfonia N.º 5 em Si Bemol Maior, Op. 100 (1944)
  Andante 

Allegro marcato 
Adagio 
Allegro giocoso

Pouco tempo depois da estreia da 5.ª Sinfonia, Proko-
fiev escreveu: “Vejo a 5.ª Sinfonia como o culminar de 
um longo período da minha vida criativa. Concebi-a 
como a glorificação da grandiosidade do espírito hu-
mano… louvando o homem livre e feliz – a sua força, 
a sua generosidade e a pureza da sua alma”. A sinfonia 
foi composta no Verão de 1944, numa residência para 
artistas fora de Moscovo. A estreia ocorreu em Janeiro 
de 1945, sob a direcção do próprio compositor. Tinham 
apenas soado os primeiros acordes quando se ouviram 
tiros da artilharia a celebrar a chegada das tropas sovié-
ticas à fronteira alemã. O clima triunfalista da estreia 
nunca mais se separou desta música tão optimista!

Daniel Hass nasceu em Israel em 1997 e mudou-se com 
a sua família em Toronto com 12 anos. Ganhou, em 2011, 
o primeiro prémio do concurso de concerto da Toronto 
Sinfonietta e, já em 2016, o prémio da Orquestra Sinfóni-
ca de Toronto, destacado pela prestigiada revista Strad. 
Tem sido orientado por Itzhak Perlman.
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 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

“Do Swing ao Groove”

Oirt Trio

Leonor Arnaut, voz
Marcelo Murta, guitarra
Rui Alvarez, contrabaixo

A beleza do Mondego, agora transformada em espelho de 
água, é o cenário para juntarmos várias emoções: o jazz 
do Oirt Trio, a vista de Coimbra e o prazer de uma bebida.

 21:30

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Guitarra Portuguesa na Vanguarda”

Cordis & Quarteto Arabesco com Edjam

Cordis: Paulo Figueiredo, piano
Bruno Costa, guitarra portuguesa

Quarteto Arabesco: Denys Stetsenko, 1.º violino;
Raquel Cravino, 2.º violino; Lúcio Studer, viola de arco;
Ana Raquel Pinheiro, violoncelo

Edjam, saxofones e flauta transversal

O concerto de encerramento da edição de 2016 do 
Festival das Artes conta com um grupo de músicos 
provenientes de variadas áreas musicais. Partindo da 
sonoridade que resulta da mistura do piano com a gui-
tarra portuguesa, protagonizada pelo Cordis, é feita uma 
viagem pelas raízes artísticas, musicais e culturais de 
Coimbra e de Portugal, dando-lhes nova vida e novo fô-
lego. À dupla Paulo Figueiredo e Bruno Costa, junta-se o 
Quarteto Arabesco. O Cordis convida ainda Edjam, mú-
sico que toca saxofones e flauta transversal. Este concer-
to consistirá numa viagem pelo mais recente CD do Cor-
dis, “Terceiro”, trabalho de peças originais que contou 
com a participação do Quarteto Arabesco em estúdio.

Cordis, piano & guitarra portuguesa nasceu em Coim-
bra, em 2005, depois de longas e entusiasmantes expe-
riências com o piano de Paulo Figueiredo e a guitarra 
(portuguesa de Coimbra) de Bruno Costa mesclando a 
tradição clássica e jazzística do primeiro com a herança 
musical do fado de Coimbra do segundo.

Produção ZONAPRO

Cordis Quarteto Arabesco Edjam

31, Domingo
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 Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Espectáculo de 22 de Julho – “Palavras que Mudaram a Humanidade”, Diogo Infante
€ 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10); 
Espectáculo de 24 de Julho – “Os Pioneiros do Caos”, Jorge Calado 
€ 10; € 8 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10);

Funcionários dos Bancos CGD e BPI – 30% desconto; Clientes dos Bancos CGD e BPI – 20% desconto

 Ciclo do Cinema

Sessões de 18, 19 e 20 de Julho – € 2

 Ciclo das Conferências

Conferências de 21, 26 e 28 de Julho – Entrada livre

 Ciclo da Gastronomia

Jantar Gourmet de 20 de Julho – “2 Estrelas Michelin Cruzam o Atlântico” – € 45; € 40,50 (Amigos do Festival)

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões e Convento de São Francisco
Concertos de 17, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 de Julho
€ 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10);
Concerto para a Juventude de 25 de Julho – “Jovens Músicos Pioneiros” – Entrada livre

Menores de 15 anos – Entrada livre
Funcionários dos Bancos CGD e BPI – 30% desconto; Clientes dos Bancos CGD e BPI – 20% desconto
Passe para os três concertos de 28, 29 e 30 de Julho – “Jovens Músicos de Portugal/da Turquia/do Canadá” – € 30

Barco “O Basófias”
Concertos de 23, 24, 30 e 31 de Julho – € 12

 Serviço Educativo

Teatro para a infância nos Jardins da Quinta das Lágrimas, 19 e 26 de Julho – € 2
Oficinas de Leitura, 21 de Julho  – € 2
Workshop de Gastronomia, 28 de Julho – Lotação Limitada; € 15; Entrada livre para crianças
Workshop de Escrita, 30 de Julho – € 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Informações, Reservas e Inscrições

Fundação Inês de Castro – e-mail: festivaldasartes2016@gmail.com  |  telef.: 91 810 82 32 / 91 306 05 16

Bilheteira

Quinta das Lágrimas (entrada Sul), de 01 a 31 de Julho, das 15:00 às 20:00
FNAC (Coimbra) e Livraria Almedina (Coimbra), exclusivamente para os espectáctulos no Anfiteatro Colina de Camões 
e no Convento São Francisco

Nota: Os espectáculos e eventos que não têm indicação de preço são de entrada livre.

Preçário
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Jardins da Quinta das Lágrimas

Nos jardins da Quinta das Lágrimas acumulam-se memó-
rias desde o século XIV. O documento mais antigo onde a 
Quinta é referida data de 1326, ano em que a Rainha Santa 
Isabel mandou fazer um canal para levar a água de duas 
nascentes para o Convento de Santa Clara. Ao sítio de 
onde saía a água chamou-se “Fonte dos Amores”, por ter 
presenciado a paixão de D. Pedro, neto da Rainha Santa, 
por Inês de Castro. A outra fonte da Quinta foi baptizada 
por Camões de “Fonte das Lágrimas”, por ter nascido das 
lágrimas que Inês chorou ao ser assassinada. O sangue de 
Inês terá ficado preso às rochas do leito, ainda vermelhas 
depois de 650 anos… “Lágrimas são a água e o nome amo-
res”, escreveu Camões nos “Lusíadas”. Em 1650, a Quinta 
foi murada, fizeram-se caminhos e muros que suportam a 
terra e as árvores da mata e construiu-se o grande tanque. 
Entre 2004 e 2008 é recriado um jardim medieval, são 
restaurados os muros da mata e os canais dos Amores e 
das Lágrimas, são plantadas cortinas de vegetação, uma 
alameda de sequóias e um jardim japonês dentro do Ho-
tel e é construído o anfiteatro Colina de Camões (Primeiro 
Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista 2008) onde to-
dos os anos, na segunda quinzena de Julho, se realiza um 
evento cultural de nível internacional, o Festival das Artes.

Anfiteatro Colina de Camões, Quinta das Lágrimas

O Anfiteatro Colina de Camões, da autoria de Cristina 
Castel-Branco, é centrado num lago e tem por cenário a 
colecção de árvores exóticas dos Jardins da Quinta das Lá-
grimas e ao longe Coimbra iluminada. Foi distinguido, em 
2008, com o Prémio Nacional de Arquitectura Paisagista 
e medeia a traça contemporânea do edifício “Os Qua-
tro 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. 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 claramente a pre-
sença dos processos naturais, evitando 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.

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha associado de uma for-
ma incontornável à carismática figura da Rainha Santa, 
D. Isabel de Aragão, representa para a cidade de Coim-
bra e para o País, uma importante peça que simboliza 
materialmente essa relevante figura da nossa História. 
A sua primeira fundação deu-se em 1283, por iniciativa 
de Dona Mor Dias e, posteriormente, a Rainha D. Isabel 
decidiu reinstalar as clarissas em Coimbra obtendo para 
tal licença da Santa Sé a 10 de Abril de 1314. A localização 
do mosteiro na margem do Mondego marcou inevitavel-
mente a sua história devido à ocorrência de cheias, que 
se foram agravando com o assoreamento progressivo do 
rio e 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 interpreta-
tivo, 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 en-
tão obteve a Nomeação EMYA em 2011 e foi reconhecido 
como o Melhor Espaço de Eventos na Publituris – Portu-
gal Trade Awards 2013.

Convento São Francisco

O Convento São Francisco começou a ser construído em 
1602. Funcionou como espaço religioso e, mais recen-
temente, como fábrica de lanifícios. Reabriu ao público 
há cerca de três meses, transformado num espaço vasto 
e polivalente, que congrega Economia, Cultura, Conhe-
cimento e Inovação, ao serviço do desenvolvimento da 
cidade e da região. Dispõe de espaços como o Grande 
Auditório, a Igreja, cerca de 3500m2 de área expositiva, 
várias salas para a área MICE (Meeting, Incentives, Confe-
rencing, Exhibition) e espaços exteriores e interiores que 
permitem circuitos informais. Irá ainda acolher um Wel-
come Center e o Convention Bureau do Centro.
O Convento São Francisco está já a potenciar um novo 
circuito de turismo de negócios e sinergias com os agen-
tes culturais, académicos, científicos e empresariais da 
região. A Câmara Municipal de Coimbra convida a conhe-
cer este espaço que conjuga património, contemporanei-
dade e universalismo(s).
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Edifício Chiado

O Museu Municipal de Coimbra integra a Rede Portu-
guesa de Museus e apresenta uma estrutura polinuclea-
da – Núcleo da Cidade Muralhada instalado na Torre de 
Almedina, Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra insta-
lado na Torre de Anto e o Edifício Chiado – Trata-se de um 
imóvel centenário e uma das mais notáveis construções da 
Baixa da cidade. Um exemplar raro da Arquitetura do Fer-
ro, construído em 1910 para albergar uma filial dos Gran-
des Armazéns do Chiado lisboeta. O edifício acolhe, desde 
2001, a Coleção de Arte Telo de Morais, doada ao Municí-
pio, que inclui um notável acervo de pintura e cerâmica, e 
ainda mobiliário, escultura e pratas. Este núcleo do Museu 
Municipal de Coimbra dispõe ainda de duas galerias de ex-
posições temporárias, uma biblioteca de arte e um amplo 
espaço destinado a atividades do serviço educativo.

Casa da Escrita

A Câmara Municipal de Coimbra, através da Casa da Es-
crita, proporciona a experiência da “escrita criativa” e da 
“escrita funcional” e disponibiliza um espaço de arquivo 
aberto, que permite aos frequentadores visitarem as ro-
tas da criação da escrita através dos textos que se vão 
produzindo na própria Casa. Ali, em torno de Cochofel, 
dos seus livros e das suas revistas, ouvindo música e dis-
cutindo artes e ideias, se congregavam outrora Fernando 
Namora e Carlos de Oliveira, Joaquim Namorado e Ar-
quimedes da Silva Santos, Fernando Lopes Graça e Mário 
Dionísio, José Gomes Ferreira e Rui Feijó, Luís de Albu-
querque e Egídio Namorado, Afonso Duarte e Eduardo 
Lourenço. Hoje, nos seus espaços interiores e de jardim 
extremamente belos, franqueados a visitas de grupos e 
escolas, presta-se um serviço à comunidade através das 
realizações que regularmente ali têm lugar. Este espaço 
municipal conta, ainda, com a rara valência de residência 
artística, por onde têm passado escritores de todos os 
continentes.

Museu da Ciência da Universidade de Coimbra

A Universidade de Coimbra (UC) é detentora de um 
acervo museológico científico único a nível nacional e 
de grande valor internacional. Os objectos das colecções 
de física, astronomia, química, história natural e ciências 
médicas, documentam, de forma marcante, o empreen-
dimento iluminista de conhecer, descrever e compreen-
der o mundo, o espaço, a natureza. As colecções histó-
ricas da UC são geridas pelo seu Museu da Ciência, que 
tem visto o seu trabalho reconhecido internacionalmente. 
Em 2008, o Museu da Ciência da UC foi o vencedor do 
Prémio Micheletti 2008, que distingue o melhor e mais 
inovador museu em ciência, técnica e indústria. No pas-
sado mês de março de 2016, a Sociedade Europeia de 
Física (EPS) atribuiu ao Gabinete de Física do Museu da 
Ciência da UC a nomeação de Sítio Histórico EPS: este 
Gabinete, criado em 1772 durante a reforma Pombalina, 
permanece no seu espaço de origem mantendo as suas 
características e a sua valiosa colecção de instrumentos 

científicos reflete de modo notável a evolução da Física 
durante os séc. XVIII e XIX. Para além da sua importância 
histórica, o Museu da Ciência da UC tem uma compo-
nente interactiva que procura dar a conhecer a ciência a 
públicos de todas as idades, mantendo uma actividade 
muito diversificada, entre exposições temporárias, visitas 
guiadas, conversas com cientistas e ateliers. A requalifi-
cação do Laboratorio Chimico, edifício único, representa-
tivo da história da Química, constitui a primeira fase de 
um projecto que visa constituir um grande pólo nacional 
de divulgação de ciência e de museologia científica. O 
passo seguinte é a requalificação das salas onde se en-
contram as colecções históricas da UC, espaços estes 
que desde Março de 2016 estão abertos ao público em 
horário permanente.

Museu Nacional Machado de Castro

O Museu Nacional de Machado de Castro deve a sua 
designação ao conimbricense que foi escultor régio nos 
reinados de D. José, D. Maria I e D. João VI e o mais 
notável representante da escultura portuguesa do século 
XVIII. O Museu abriu ao público em 11 de Outubro de 
1913, ocupando os edifícios que, do século XII ao século 
XVIII, se foram construindo para residência episcopal e, 
em meados do séc. XX, se adaptam à função museológi-
ca. Particularmente notáveis são os vestígios do claustro 
do período “condal” (c. 1100 – c. 1140) e o criptopórtico 
datado do séc. I que constitui a mais importante cons-
trução romana conservada em Portugal. Reaberto na sua 
totalidade no final de 2012 – seguindo o projeto de re-
qualificação e ampliação do arquiteto Gonçalo Byrne –, 
o MNMC possui, atualmente, as condições imprescindí-
veis para ser entendido como espaço de encontro entre a 
memória e a contemporaneidade.

Barco “O Basófias”

Descobrir os encantos de Coimbra num percurso ao lon-
go do rio, a bordo do barco “O Basófias”, embarcação 
vinda de França e especialmente construída para a nave-
gação no rio Mondego, a operar desde 1993.

Hotel Vila Galé Coimbra

www.vilagale.com/pt/hoteis/centro-de-portugal/vila-gale-coimbra
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