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Nove Metamorfoses no Festival das Artes

Há nove anos que, em Julho, o jardim da Quinta das Lágrimas se enche de 
um público que o transforma em sala de espetáculos. Esta é a metamorfose 
mais visível. Quando o anfiteatro se enche de espectadores e a concha de 
músicos o jardim deixa de ser só espaço visível e passa a jardim-música.

Do silêncio nasce a música que transforma o espaço no sentir duplo do que 
os olhos vêem e os ouvidos ouvem. É a segunda metamorfose. A terceira pas-
sa-se dentro do Hotel. O Hotel torna-se um encontro de artistas; os que actua-
ram ontem encontram os que vão actuar hoje, os jantares transformam-se em 
tertúlias e debates de pensadores e de artistas, como nas academias clássicas.

A metamorfose dos espaços de Coimbra em festa é a quarta que, de 15  a 23 de 
Julho, se vai desdobrando em espectáculos. Na Biblioteca Joanina, os livros vão 
ouvir a música do tempo em que foram impressos numa metamorfose que re-
sulta numa emoção dupla que convoca o ver e o sentir, num espaço de beleza 
mundial. O Mondego segue-lhe os passos e sobre ele se navega com jazz, e 
no Convento São Francisco inaugura–se o Festival com Beethoven e Brahms.

Coimbra vivendo há séculos o milagre das rosas da Rainha Santa não esquece 
as duas famosas metamorfoses, a do pão em rosas e a das lágrimas choradas 
pelas ninfas do Mondego que Camões transformou em água que rega as flo-
res. A Fonte das Lágrimas é assim a metamorfose, que enche os lagos onde 
se espelha o céu. E os espectadores sentados no anfiteatro ao verem a Fonte 
iluminada, interrogam-se: Será água? Serão Lágrimas?

Há ainda uma metamorfose, a sétima, que começou em Setembro de 1995 e 
se renovou há pouco. Não fora isso, não haveria Festival das Artes. A Quinta 
das Lágrimas, a quinta da família Alarcão há quase três séculos, transformou-
-se em Hotel e abriu-se à nova era do turismo, e por um golpe da magia do 
restauro, em 2017 passaram a cinco as quatro estrelas do Hotel.

Da oitava metamorfose ainda pouco sabemos, vem do Luís de Matos, e terá 
que ser vivida no anfiteatro, na noite de magia a 17 de Julho… Serão as sequoias 
que vão desaparecer? Será o lago que se vai despejar? Será o público transfor-
mado em arbustos? Que venham todos, venham muitos nesta 9ª edição das 
Metamorfoses do Festival das Artes, ajudem a que sobreviva como um tempo 
e um espaço  para celebrar Coimbra, para criar a nona metamorfose, a renova-
ção que se começou este ano e se espera que continue para sempre. Este é o 
sincero desejo da equipa do Festival das Artes, que o agradece ao público, aos 
mecenas e ao primeiro de todos, a Câmara Municipal de Coimbra.

Cristina Castel-Branco
Directora do Festival das Artes



15 de Julho, Sábado 16 de Julho, Domingo 17 de Julho, 2.ª feira 18 de Julho, 3.ª feira 19 de Julho, 4.ª feira 20 de Julho, 5.ª feira 21 de Julho, 6.ª feira 22 de Julho, Sábado 23 de Julho, Domingo
11:00 – C. Municipal de Coimbra 

“As Metamorfoses de uma 
Viagem com Leituras” 
José Geraldo e Sara Jobard 

página 8

11:00 – Jardins Q. das Lágrimas 

“Metamorfoses da Rã” 
Camaleão

páginas 13 e 18

11:00 – Jardins Q. das Lágrimas 

“Metamorfoses da Rã” 
Camaleão

páginas 13 e 18

11:00 – Jardins Q. das Lágrimas  

“Uma Pitada de Magias… 
Na cozinha do Chef Dias” 
Chef Vítor Dias 
e Luís Rodrigues

página 22

16:00 – M. N. Machado de Castro 

“Metamorphosis: Cenários 
em Azul e Branco” 
Inauguração e Cerimónia 
de Abertura do Festival

página 8

16:00 – Jardins Q. das Lágrimas 

“A Metamorfose das 
Metamorfoses” 
Workshop de escrita com 
Mário Cláudio

página 24

18:00 – Biblioteca da UC 

“Mutatis Mutandis: 
Os Dramas da Forma” 
Inauguração 

página 10

18:00 – Edifício Chiado 

“Árpád Szenes – 
Metamorfoses” 
Inauguração 

página 16

18:00 – Jardins Q. das Lágrimas 

“Depois da Viagem… 
Metamorfoses e Leituras” 
José Geraldo 

página 18

18:30 – Jardins Q. das Lágrimas 

“Metamorfoses Mágicas” 
Luís Rodrigues

páginas 13 e 22

18:30 – Jardins Q. das Lágrimas 

“Metamorfoses Mágicas” 
Luís Rodrigues

páginas 13 e 22

18:30 – Barco “O Basófias”

“Jazz no Mondego”
Joana Rodrigues Trio

página 24

18:30 – Barco “O Basófias”

“Jazz no Mondego”
João Geraldo Trio

página 26
19:00 – Convento S. Francisco

“Metamorfoses 
Germânicas”
Orquestra Metropolitana 
de Lisboa

página 8
20:00 – Hotel Q. das Lágrimas

“Metamorfoses à Mesa: 
De Aquém e Além Tejo”
Chefs Miguel Laffan 
e Rodrigo Castelo

página 24
21:00 – Biblioteca Joanina UC

“Viagem na Nau 
do Tempo”
Il Dolcimelo

página 11

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Luis de Matos 360°”
Luis de Matos

página 12

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Dessa Vez”
Adriana Calcanhotto

página 16

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Metamorfoses 
ao Piano”
Irina Chistiakova

página 17

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Metamorfoses 
Sinfónicas”
Orquestra Filarmónica 
Portuguesa

página 19

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Mongrel – 
Chopin e Jazz”
Mário Laginha Trio

página 22

21:00 – Anf. Colina de Camões

“Do Romântico 
ao Clássico”
Orquestra Gulbenkian 
e Tamila Kharambura

página 27

21:30 – M. de St.ª Clara-A-Velha

Apresentação C. do Cinema
Pedro Mexia
“I'm Not There”
Todd Haynes

página 10

21:30 – M. de St.ª Clara-A-Velha

“Cat People”
Jacques Tourneur

página 12

21:30 – Anf. Colina de Camões

“De Portugal 
a Viena via Paris”
Orquestra Clássica 
do Centro

página 25
22:30 – Hotel Q. das Lágrimas

“Metam. na Literatura: …”
C. A. André e J. C. S. Pereira

página 13

22:30 – Hotel Q. das Lágrimas

“Bernini: Luz, sombra e…”
José Monterroso Teixeira

página 18

22:30 – Hotel Q. das Lágrimas

“Metam. em Economia: …”
Paulo M. Pereira da Silva

página 23
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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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Mosteiro de Santa Clara-a-Velha

Biblioteca GeralBiblioteca Joanina



8

 11:00

 Serviço Educativo

Câmara Municipal de Coimbra (Praça 8 de Maio)
Informações: 
festivaldasartes2017@gmail.com  |  918 108 232

“As Metamorfoses de 
uma Viagem com Leituras”

Numa viagem pela cidade, um tuk-tuk carregado de pala-
vras e notícias, vai deixando leituras e novidades do 9º Fes-
tival das Artes, para quem habita e passa por essas ruas.

Leituras por José Geraldo e Sara Jobard
Com a colaboração de Tuk a Day

Nota: Continua no dia 20 (ver página 18)

 16:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Museu Nacional de Machado de Castro
Inauguração e Cerimónia de Abertura do Festival
Até 3 de Setembro
3.ªss feiras, das 14:00 às 18:00; De 4.ª feira a Domingo, 
das 10:00 às 18:00; Encerra às 2.ªss feiras e Feriados

“Metamorphosis: 
Cenários em Azul e Branco”

O azulejo é considerado hoje como uma das produções 
mais originais da cultura portuguesa. Nos finais do sécu-
lo XVII afirmou-se como elemento decorativo integrado 
no interior das casas senhoriais, assistindo-se a uma mu-
dança de paradigma – o azul e branco e os motivos figura-
tivos substituem a policromia e a padronagem, apanágio 
da azulejaria de seiscentos. De forte efeito cenográfico, o 
azulejo desta época é suporte para cenas alegóricas e mi-
tológicas, como as Metamorfoses de Ovídio, divulgadas 
por gravuras que circulavam por toda a Europa.

Exposição produzida em parceria pelo Museu Nacional 
de Machado de Castro e a Fundação Inês de Castro.

 19:00

 Ciclo da Música

Convento São Francisco
Custo: € 15

Concerto de Abertura

“Metamorfoses Germânicas”

Orquestra Metropolitana de Lisboa

Pedro Amaral, maestro

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Abertura “Egmont”, Op. 84 (1810)

Composta em 1810 para a representação de uma peça 
teatral de Goethe, a Abertura Egmont baseia-se na vida 
do Conde Egmont, que morreu em 1568 para libertar o 
seu povo do jugo dos espanhóis. Beethoven reviu-se na 
postura do herói flamengo, cujos traços de carácter são 
sugeridos através da música, numa situação política 
paralela às invasões napoleónicas que então decorriam.

Convento São Francisco

15, Sábado
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Richard Strauss (1864 – 1949)
“Metamorphosen”, Estudo para 23 cordas solistas 
Op. 142 (1945)

A obra de Richard Strauss também reflecte o clima polí-
tico da época – Metamorphosen foi escrita entre Agosto 
de 1944 e Março de 1945, quando se precipitava o final 
da 2.ª Guerra Mundial e a vitória dos aliados já era para 
todos evidente. A obra foi provavelmente buscar o seu 
título a Goethe, cuja poesia Strauss conhecia bem, e a 
melodia evoca a marcha fúnebre da Sinfonia Heróica de 
Beethoven. Este autêntico lamento para 23 instrumen-
tos de corda solistas assinala um fim: duas semanas 
depois de ter sido concluído, Hitler suicidou-se.

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Sinfonia N.º 1 em Dó menor, Op. 68 (1876)
  Un poco sostenuto – Allegro 

Andante sostenuto 
Un poco allegretto e grazioso 
Adagio – Allegro non troppo, ma con brio

Um dos momentos mais marcantes da biografia de 
Brahms foi quando, em 1853, bateu à porta da casa dos 
Schumann, em Düsseldorf. Jovem, com apenas 20 anos 
de idade, deslumbrou o casal tocando ao piano duran-
te horas a fio. Robert Schumann logo lhe vaticinou um 
lugar entre os melhores, fazendo questão de o anunciar 
publicamente. Assim aconteceu, mas o processo foi lon-
go: só passados vinte e três anos, em 1876, foi estreada 
a sinfonia que, no entender de Brahms, seria merecedora 
do legado de Beethoven. A História deu razão a ambos.

A Orquestra Metropolitana de Lisboa 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 a OML é a face mais vi-
sível.  Apresentou-se na Áustria, Bélgica, França, Itália, 
China, Índia, Coreia do Sul, Macau e Tailândia. Em 2009 
tocou em Cabo-Verde numa ocasião histórica em que, 
pela primeira vez, se fez ouvir uma orquestra clássica no 
arquipélago. Tem gravados doze CD e, ao longo destes 
vinte e cinco anos, colaborou com inúmeros artistas de 
grande reputação no plano nacional e internacional. 

Pedro Amaral é natural de Lisboa e estudou composição, 
como aluno particular, com Fernando Lopes-Graça. Fre-
quentou o Instituto Gregoriano de Lisboa antes de con-
cluir o Curso de Composição na Escola Superior de Músi-
ca de Lisboa sob a orientação de Christopher Bochmann. 
Em Paris, orientado por Emmanuel Nunes, graduou-se 
com o Primeiro Prémio em Composição por unanimida-
de do júri no Conservatório Nacional Superior de Música 
de Paris. 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 e Emílio Pomàrico e foi assistente de 
Karlheinz 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” e a sua música é regularmente interpretada em 
importantes festivais de música contemporânea. Traba-
lha regularmente com a Orquestra Gulbenkian, a Orques-
trUtopica, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, a Orquestra 
de Câmara Portuguesa e o Ensemble InterContemporain, 
entre outros. É, desde Julho de 2013, Director Artístico e 
Pedagógico da Orquestra Metropolitana de Lisboa.

Oferta de Caixa Geral de Depósitos
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 21:30

 Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 135′; Custo: € 2

Apresentação do Ciclo do Cinema

Pedro Mexia, comissário

“I'm Not There” (2007)
“Não Estou Aí”

Todd Haynes, realização

Pedro Mexia, comissário

I'm Not There é uma viagem pouco convencional à vida 
e aos tempos de Bob Dylan. Seis actores interpretam o 
papel de Dylan, como uma série de personagens em mu-
tação, do público ao privado, passando pelo fantasioso, 
tecendo no seu conjunto um retrato rico e colorido deste 
sempre esquivo ícone americano. Poeta, profeta, fora-da-
-lei, falso, estrela eléctrica, mártir do rock'n'roll, Cristão 
Novo, sete identidades cruzadas, sete órgãos a alimentar 
a história de uma vida, tão densa e vibrante como a era 
que a inspirou.

Com a colaboração de Fila K Cineclube

 18:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Biblioteca da Universidade de Coimbra, Sala de S. Pedro
Inauguração; Inscrição e informações:
reservas@uc.pt  |  239 247 280  |  
Até 22 de Julho
De 2.ª feira a Sábado, das 10:00 às 17:00

“Mutatis Mutandis: 
Os Dramas da Forma”

Exposição documental sobre as Metamorfoses de Ovídio 
nas colecções da Universidade de Coimbra.

Metamorfoses é o título de um longo poema de Ovídio 
(43 a.C. – 17 d.C.)  que escapa a qualquer classificação 
esquemática. Porém, nenhuma obra da Antiguidade 
exerceu tão grande influência sobre a cultura europeia, 
nomeadamente sobre a literatura e as artes. Nela se reú-
nem 250 histórias, cujas personagens se caracterizam 
por serem objecto das mais incríveis transformações. Os 
corpos que se transformam em fontes, em pedras, em 
flores ou em animais representam os dramas da forma. 
Muito além das circunstâncias do tempo em que viveu, 
Ovídio glorifica o indivíduo, a fantasia e o amor, chaman-
do a atenção para a metamorfose permanente do mun-
do, captada, ao mesmo tempo, como essência e como 
ilusão. Continuamente presente na tradição literária euro-
peia, este livro inspirou e continua a inspirar intelectuais 
e artistas de todos os tempos. 

Exposição comissariada por Margarida Miranda, 
produzida em parceria pela Universidade de Coimbra e 
a Fundação Inês de Castro

16, Domingo15, Sábado (continuação)
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 21:00

 Ciclo da Música

Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra
Custo: € 15

“Viagem na Nau do Tempo”

Il Dolcimelo

Isabel Monteiro, direcção musical

I [Despedida & Largada]
Chansons & Danseryes 

II [Afastamento & Saudades]
Vilancicos dos Cancioneiros Ibéricos

III [Tormenta & Fé]
Ensalada de Mateo Flecha “La Bomba”

“Lembro que cousa é uma nau da Índia posta à vela com 
seiscentas, oitocentas e às vezes mais de mil pessoas den-
tro em si, homens, mulheres, meninos, escravos, nobres, 
povo, mercadores, soldados, gente do mar.”

João de Lucena (1550-1600)

Ao pensar em Metamorfoses, no âmbito do estudo do 
século XVI, inevitavelmente ocorre a associação com o 
imortal poema homónimo de Ovídio, tão presente na 
Cultura e nas Artes do Renascimento. Diversas edições 
da obra integravam a notável biblioteca do duque D. 
Teodósio de Bragança (1505-1563), reflectindo assim a 
imagem do humanismo quinhentista própria de um 
grande Senhor. Nesta época estava Portugal a passar 
pela sua notável reconfiguração enquanto sociedade e 
território, metamorfoseando-se de um pequeno reino 
europeu, periférico, numa potência imperial multicultural. 
O extraordinário protagonismo da nau em todo esse 
processo é naturalmente inquestionável.
Este concerto, sob o mote da Viagem na Nau do Tempo, 
evoca assim – através de um património musical singular 
– o papel da navegação intercontinental que transformou 
a vida dos portugueses e dos seus interlocutores na 
primeira metade do século XVI. As dificuldades por 
que passava o viajante da época quanto a transportes, 
alojamento e segurança pessoal, no mar agravavam-
se com os perigos de tormentas e calmarias, perda 
de rumo, escassez de víveres, doenças e a iminência 
da morte. A viagem intercontinental a bordo de uma 
nau era então comparável a uma fortaleza sitiada. De 
uma maneira ou de outra, estas vicissitudes aparecem 
espelhadas na música deste programa – de matriz ibérica 
mas incluindo obras de outras geografias – numa paleta 
que assinala a audácia e a aventura, mas também a 
saudade, a fragilidade humana perante os desígnios 
inexoráveis da Natureza.

O grupo de música antiga Il Dolcimelo é uma associação 
sem fins lucrativos, há mais de 20 anos dedicada ao estudo 
e divulgação do património musical do Renascimento em 
interacção com a cultura portuguesa, não descurando que 
o seu trabalho se destina aos ouvintes do século XXI.
É constituído por instrumentistas diplomados, elementos 
do Coro Gulbenkian e outros coralistas experientes, unidos 
em torno da prática historicamente informada da música an-
tiga e utilizando réplicas de instrumentos renascentistas. Ao 
longo de duas décadas tem vindo a dedicar-se ao tema da 
Festa de Corte no Renascimento, baseando o seu trabalho 
em pesquisa musicológica, literária e iconográfica, do que 
resulta a criação de espectáculos temáticos algo inespera-
dos. Ocasionalmente conta com a colaboração de intérpre-
tes das áreas do teatro e das danças históricas. Nos últimos 
anos tem vindo a alargar o leque de actividades participando 
em congressos e conferências, quer apresentando comuni-
cações relativas à música quinhentista em Portugal, quer 
com curtos recitais temáticos em conformidade com os 
objectivos de cada evento. Proporciona ou apoia formação 
nestas áreas e disponibiliza ateliers para crianças em idade 
escolar e famílias. Para 2018 prepara uma Residência Artís-
tica no âmbito dos 500 anos do casamento de D. Manuel I 
com D. Leonor de Áustria, incluindo concertos, workshops e 
oficinas para crianças – nas áreas da música, teatro e danças 
renascentistas – sob o tema do Recebimento Real, 1518.

Isabel Monteiro é licenciada em Flauta de Bisel pela Es-
cola Superior de Música de Lisboa e Mestre em Musico-
logia Histórica pela Universidade Nova de Lisboa com a 
tese “Instrumentos e instrumentistas de sopro no século 
XVI português”. Apresenta regularmente comunicações 
em encontros científicos, incidindo em temáticas rela-
cionadas com os instrumentos musicais quinhentistas, 
algumas recentemente publicadas ou a publicar em ac-
tas. É docente na Academia de Música de Santa Cecília, 
em Lisboa, e responsável artística pelo grupo de música 
antiga Il Dolcimelo.
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 21:00

 Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 20

“Luis de Matos 360°”

Luis de Matos

Um espectáculo único, concebido e desenhado para o 
Festival das Artes, sob o tema das Metamorfoses, onde a 
magia interage com os elementos paisagísticos, naturais 
e arquitectónicos, sem se impor à circundante, mas a ela 
recorrendo no potenciar da experiência vivida por cada 
espectador. Luis de Matos ocupará, pela primeira vez, na 
sua carreira e na história do Festival das Artes, o absoluto 
centro do Anfiteatro da Quinta das Lágrimas, convidan-
do o público a que, em seu redor, viva momentos únicos 
num permanente convite à sua capacidade de sonhar.

Encomenda da Fundação Inês de Castro

Luis de Matos nasceu em Moçambique em 1970, e regres-
sou a Portugal com a família em 1975. Aos 11 anos apresen-
ta a sua primeira ilusão e, desde então, torna-se nacional 
e internacionalmente reconhecido. Começou as suas apari-
ções na televisão em 1990 e, dois anos depois, apresentou a 
sua própria série intitulada “Isto é Magia”, seguida de várias 
séries para a RTP1. Actuou também noutros programas de 
televisão internacionais como “The Magicians”, no Reino 
Unido, ou “Shalakabula”, “Por Arte de Magia” e “LUAR”, 
em Espanha. Foi ainda responsável por muitos eventos 
memoráveis, tais como o Guinness World Records em que 
52.001 lenços desapareceram em simultâneo na inaugura-
ção do Estádio do Dragão. Criou, em Ansião, o ESTÚDIO33, 
uma estrutura polivalente onde teve lugar entre 2010 e 2012 
a The Essential Magic Conference, de que foi cofundador 
e produtor. É também o produtor e criador da Essential 
Magic Collection. Em 2013 foi distinguido com o “Special 
Fellowship Award”, da Hollywood Academy of Magical Arts, 
o “Magic Golden Grolla”, e o “The Devant Award”, sendo 
o mais jovem mágico de sempre a receber este prémio.

Com o patrocínio de EFAPEL

 21:30

 Ciclo do Cinema

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha
Duração: 73′; Custo: € 2

“Cat People” (1942) 
“A Pantera”

Jacques Torneur, realização

Pedro Mexia, comissário

Assim como a lenda dos lobisomens, a lenda duma cria-
tura que seria metade pantera metade mulher é algo que 
se perde na memória colectiva dos tempos e cuja origem 
poderá inclusive ter base em fenómenos que os cientistas 
recusam, mas a História descreve. Sem recurso a qual-
quer efeito especial além de uma realização soberba e de 
jogos de planos, de sombra e de luzes perfeitos, o reali-
zador confronta-nos com os nossos próprios fantasmas 
e embrenha-nos em algumas das inconfessáveis pulsões 
humanos, como os amores proibidos, o ciúme e o desejo 
de matar.

Com a colaboração de Fila K Cineclube
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17, 2.ª feira16, Domingo (continuação)
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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: 
festivaldasartes2017@gmail.com  |  918 108 232

“Metamorfoses da Rã”

Actividade de animação lúdica para a infância e juven-
tude inspirada nas metamorfoses da rã. Para lá da ludi-
cidade inerente à actividade, pretende-se, de um modo 
nada teórico e essencialmente prático, transmitir algum 
do conhecimento científico aliado a esta metamorfose 
natural, talvez a mais referida, embora nem sempre in-
teiramente conhecida.

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

Nota: Repete no dia 20 (ver página 18)

 18:30

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada, sem limite 
de idade; Custo: € 5; Reservas e informações: 
festivaldasartes2017@gmail.com  |  918 108 232

“Metamorfoses Mágicas”

Ao longo de aproximadamente uma hora, Luís Rodri-
gues vai-nos guiar por uma visita aos jardins da Quinta 
das Lágrimas que promete ser diferente. Tendo como 
ponto de partida alguns dados históricos os participan-
tes, enquanto vão percorrendo os espaços desta visita 
vão também assistindo a algumas mágicas transforma-
ções. O inesperado pode acontecer... Objectos comuns 
do quotidiano podem, de um momento para o outro, 
transformar-se e passar a ter propriedades invulgares. 
Ou será que aquilo que vemos é ilusão?

Nota: Repete no dia 21 (ver página 22)

 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“Metamorfoses na Literatura: 
Ovídio, Camões, Jorge de Sena”

Carlos Ascenso André 
e José Carlos Seabra Pereira, oradores

Ao longo dos séculos, as Metamorfoses, de Ovídio, fo-
ram um verdadeiro Vade mecum para poetas e pinto-
res de todos os tempos e todas as latitudes. Portugal 
não é excepção. Exemplo especialmente significativo é 
Camões, na lírica e na épica. Depois, desde o Barroco 
até ao Pós-Modernismo actual, o apelo da metamorfose 
marcou o diálogo da literatura com a inquietação mo-
derna (Kafka), com as outras artes (Jorge de Sena), com 
as mestiçagens interculturais (Mia Couto).

Carlos Ascenso André é professor da 
Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, de que foi Director, de 2006 a 
2013. Actualmente encontra-se em Macau, 
como Professor convidado do Instituto Po-
litécnico de Macau, e ali dirige o Centro Pe-
dagógico e Científico da Língua Portuguesa. 
É autor de 23 livros, entre eles O poeta no 
miradouro do mundo: leituras camonianas. 
Em 2006 obteve o prémio de ensaio Jacinto 
do Prado Coelho. É membro corresponden-
te da Academia das Ciências de Lisboa e da 
Academia Brasileira de Filologia.

José Carlos Seabra Pereira é professor 
da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, Coordenador Científico do 
Centro Interuniversitário de Estudos Ca-
monianos, director da revista Estudos  
(CADC) e do Secretariado Nacional da 
Pastoral da Cultura, membro do Instituto 
de Filosofia Luso-Brasileira e da Academia 
Brasileira de Filologia. Investigador e en-
saísta com vasta produção, viu os seus 
livros mais recentes – Aquilino – a escrita 
vital e O Delta Literário de Macau – serem 
distinguidos com o Prémio de Ensaio do 
núcleo português da Associação Interna-
cional de Críticos Literários e da Associa-
ção Portuguesa de Escritores.

Com o apoio de Instituto Politécnico de Macau

18, 3.ª feira
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 18:00

 Ciclo das Artes Plásticas

Edifício Chiado; Inauguração
Até 3 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.ªss feiras e Feriados

“Árpád Szenes – Metamorfoses”
 
Árpád Szenes interpreta o texto de Kafka, A Metamorfose, 
onde o corpo se torna estranho ao homem que o habita.

Esta exposição apresenta 43 obras (desenhos, guaches e 
óleos datados entre 1932 e 1954) da autoria de Árpád Szenes 
da colecção da Fundação Árpád Szenes – Vieira da Silva so-
bre o tema da Metamorfose. Árpád Szenes teve desde muito 
cedo um grande fascínio pelo texto de Kafka, A Metamorfose, 
onde o corpo se torna estranho ao homem que o habita. A 
metamorfose foi uma problemática que tocou quase todos os 
artistas surrealistas, Árpád Szenes em particular, num perío-
do em que esteve ligado ao movimento surrealista em Paris.

Exposição com curadoria de Marina Bairrão Ruivo, pro-
duzida em parceria pela Câmara Municipal de Coimbra, 
a Fundação Árpád Szenes – Vieira da Silva e a Fundação 
Inês de Castro

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 20

“Dessa Vez”

Adriana Calcanhotto

Adriana Calcanhotto, voz e guitarra
Gabriel Muzak, guitarra

Durante a sua residência de um semestre lectivo em Coim-
bra, Adriana Calcanhotto, além das masterclasses, confe-
rências e workshops a que se dedicou, teve também aulas 
de guitarra eléctrica, “para não enferrujar de todo”, com 
Gabriel Muzak, compositor e guitarrista carioca actualmen-
te a viver em Lisboa. Para o Festival das Artes, Adriana Cal-
canhotto, acompanhada por Gabriel, apresenta – num ali-
nhamento inédito – cantigas de trovadores como D. Dinis e 
Arnaut Daniel, poemas musicados de Adília Lopes, canções 
novas escritas em Portugal e os sucessos incontornáveis 
da sua trajectória musical como “Fico assim sem você”, 
“Vambora” e “Esquadros”. O presente concerto encerra a 
estada de Adriana Calcanhotto na cidade de Coimbra.

Adriana Calcanhotto iniciou o seu percurso artístico em 
meados da década de 80 na sua cidade natal, Porto Alegre, 
no sul do Brasil. A sua discografia conta com vários álbuns 
premiados, como o álbum de estreia “Enguiço”, “Lou-
cura”, com o qual ganhou em 2016 o Prémio da Música 
Brasileira na categoria Melhor DVD ou Adriana Partimpim, 
projecto que recebeu o Grammy Latino na categoria Me-
lhor Álbum Infantil. As suas músicas “Uns versos” e “Âm-
bar” foram gravadas por Maria Bethânia e, depois disso, foi 
interpretada por Gal Costa, Ney Matogrosso, Marisa Mon-
te, Simone, Belchior, Los Hermanos, Teresa Cristina, Leila 
Pinheiro e Ed Motta. Durante a digressão portuguesa do 
álbum “Maré”, Adriana Calcanhotto escreveu “Saga Lusa – 
O relato de uma viagem”. Em Dezembro de 2015 deu um 
recital de poesia portuguesa e brasileira na Biblioteca Joani-
na, com Arthur Nestrovski, sendo nomeada Embaixadora 
da Universidade de Coimbra. Esta parceria estreitou-se ain-
da mais de Fevereiro a Julho de 2017, com uma residência 
artística durante a qual leccionou sobre poesia portuguesa 
e brasileira, trovadores provençais e galegos, a invenção da 
língua portuguesa e a canção popular do Brasil.

O guitarrista e compositor Gabriel Muzak integrou al-
gumas bandas importantes da cena musical do Rio de 
Janeiro desde os anos 90, tendo tocado com nomes 
como Wilson das Neves, BNegão, Otto, entre outros. 
Distingue-se também como compositor de bandas sono-
ras para cinema. A sua principal marca é a mistura de 
diferentes estilos e culturas musicais nos seus trabalhos.

Com o patrocínio de Hotel Quinta das Lágrimas
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18, 3.ª feira (continuação) 19, 4.ª feira
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 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Metamorfoses ao Piano”

Irina Chistiakova, piano

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)
Sonata em Ré menor, K. 213

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sonata N.º 6 em Ré Maior, KV. 284 (1775)
  Allegro 

Rondeau en polonaise: Andante 
Tema e variações

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sonata N.º 30 em Mi Maior, Op. 109 (1820)
  Vivace ma non troppo – Adagio espressivo – Tempo I 

Prestissimo 
Andante molto cantabile ed espressivo 
   Var. I. Molto espressivo 

Var. II. Leggiermente 
Var. III. Allegro vivace 
Var. IV.  Un poco meno andante, cioè, un poco 

più adagio del tema
    Var. V. Allegro ma non troppo 

Var. VI. Tempo I del tema (Cantabile)

Franz Lizst (1811 – 1886)
Fantasia quasi Sonata “Après une Lecture du Dante”

Sergei Prokofiev (1891 – 1953)
Sonata N.º 7 em Si Bemol Maior, Op. 83 (1942)
  Allegro inquieto 

Andante caloroso 
Precipitato

No recital desta noite, Irina Chistiakova interpreta alguns 
dos principais marcos da Sonata, uma das mais impor-
tantes formas musicais da história da música.
O termo remonta à Idade Média, quando surgiram as 
primeiras referências à palavra sonnade para indicar 
peças instrumentais. Ao longo do século XVI o termo 
sonata foi aparecendo com maior regularidade, referin-
do-se a uma peça musical instrumental e não vocal – 
sonata por oposição a cantata.
Foi já no período barroco que a sonata se impôs definiti-
vamente como forma musical para instrumentos de tecla. 
Domenico Scarlatti marcou o apogeu da sonata barroca, 
usando a forma binária: numa primeira parte é apresenta-
da uma ideia musical e na segunda parte a ideia é desen-
volvida antes de ser apresentada de novo (reexposição). 
Com o classicismo vienense protagonizado por Haydn, 
Mozart e Beethoven, assiste-se a uma nova metamorfose 

da sonata, agora com três andamentos: Allegro – Andan-
te – Allegro. Beethoven acrescentaria um 4.º andamento 
que é interpretado antes do andamento final.
Nas suas derradeiras sonatas, que apontam já para uma 
estética romântica, Beethoven explora a ideia de um só 
andamento, que permite uma grande liberdade artística e 
do qual é bom exemplo a Fantasia quasi Sonata de Lizst.
Já no século XX, Prokofiev escreveu três sonatas para 
piano durante a 2.ª Guerra Mundial. A Sonata Op. 83 é 
a segunda dessa trilogia que ficaria conhecida como So-
natas de Guerra, marcadas pelas dissonância e carácter 
vincado e sombrio.

Irina Chistiakova nasceu em 1990 em Moscovo. Seis anos 
mais tarde ingressou no Conservatório de Música Tchaiko-
vsky (Moscovo) e em 1999 tocava a solo obras de Chopin 
no Grande Auditório da reputada instituição. Aos onze 
anos de idade já tinha tocado em salas de concerto na Rús-
sia, Alemanha e França, enquanto solista ou em duo com 
a sua irmã mais velha – Galina Chistiakova, pianista igual-
mente talentosa e premiada. Foi galardoada em diversos 
concursos internacionais de piano tais como o Schelkun-
chik (Moscovo, 2002), F. Chopin International (Moscovo, 
2004), Zagreb (Croácia, 2006), Giuliano Pecar International 
(Itália, 2007), Manuel Ponce International (México, 2010), 
Claudio Arrau International (Chile, 2012) e Ettore Pozzoli 
(Itália, 2013). Em 2013 concluiu, com distinção, a licencia-
tura no Conservatório Tchaikovsky. Actualmente, quando 
não está em digressão ou em gravações, Irina Chistiakova 
prossegue os seus estudos de pós-graduação sob a orien-
tação de Mikhail Voskresensky (Conservatório Tchaikovsky 
– Moscovo) e de Jacques Rouvier (Universidade das Artes 
– Berlim). Bolseira de várias instituições, gravou um CD 
e participou em emissões nos canais Arte (Franco-Ale-
mão), Culture (Rússia) e nas cadeias de rádio e televisão 
estatais do México, país com o qual tem uma estreita rela-
ção, tendo sido convidada pelo maestro Enrique Bátiz para 
ser solista regular convidada na Orquestra Sinfónica do Es-
tado do México, em 2009. Ao lado desta orquestra efectuou 
uma digressão de 23 concertos nos EUA no ano de 2015.

Co-produção de Fundação Inês de Castro e Cistermúsica

Com o patrocínio de BPI
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 11:00

 Serviço Educativo

“Metamorfoses da Rã”

Repetição do evento de dia 18 (ver página 13)

 18:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Oficina de Leitura; Custo: € 2; Reservas e informações: 
festivaldasartes2017@gmail.com  |  918 108 232

“Depois da Viagem… 
Metamorfoses e Leituras”

Depois de uma segunda viagem pela cidade, o tuk-tuk 
pára nos Jardins da Quinta das Lágrimas para uma con-
versa sobre as metamorfoses da e na literatura. 

Leituras por José Geraldo
Com a colaboração de Tuk a Day

Nota: Continuação do evento de dia 15 (ver página 8)

 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“Bernini: Luz, som e movimento”

José Monterroso Teixeira, orador

Na triunfal carreira de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), 
a historiografia artística identifica, de modo consensual, 
um segmento marcado na emergência da proximidade 
com o cardeal Scipione Borghese, sobrinho de Paulo V 
(1605-1621), que se torna o seu primeiro mecenas. É neste 
período que ele cria uma nova tipologia dos seus retratos 
escultóricos, em que procura, através do mármore, que a 
verosimilhança lhe outorgue a cor, a vida e o espírito, na ex-
pressão dramática, segundo escreveu. Em breve consolida 
uma maturidade e um reconhecimento assinaláveis; a fon-
te do Tritão, em Roma, baseada nas Metamorfoses de Oví-
dio, em resposta a uma encomenda da família Barberini, 
cria um verdadeiro espectáculo, integrado orgânica e poeti-
camente. Com o Apollo e Dafne, e o rapto de Proserpina, de 
novo inspiradas naquela obra de Ovídio, opera, no primei-
ro, a transubstanciação do mármore em folhas, troncos, em 
cascas de árvore, num movimento alucinatório, acentuado 
pelo claro-escuro e no segundo, explode a violenta maleabi-
lidade dos corpos, no compacto grupo escultórico barroco.

José Monterroso Teixeira é historiador da arte, professor uni-
versitário, investigador e autor de inúmeras publicações cien-
tíficas, e desempenhou, entre outros, os cargos de Director do 
Museu Biblioteca da Fundação da Casa de Bragança – Paço 
Ducal de Vila Viçosa, do Museu de Évora, do Museu-Escola 
da Fundação Espírito Santo, Lisboa, do Centro de Exposições 
do Centro Cultural de Belém, de Director-geral da Cultura 
da Câmara Municipal de Lisboa, de Presidente do Conselho 
de Administração do Opart e de relator da apresentação da 
candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da Unesco. 
Recebeu, em 1987 e em 2013, o Prémio da Academia Nacio-
nal de Belas-Artes de Lisboa. Em 1998, sob a égide do ICOM, 
foi galardoado com o Prémio Museion-Triomus. Comissariou 
as exposições “Triomphe du Baroque”, “Almada – A Cena do 
Corpo”, “Splendours of Portugal”, “Five Centuries of Portuguese 
Art”, a representação artística portuguesa à Bienal de Veneza 
de 1995 e ainda as exposições “Vieira Portuense, Os dese-
nhos de Parma, “A Coleção de Franco Maria Ricci, Retratos 
de Humanidade” e “Giambattista Bodoni: A invenção da 
Simplicidade”. Em 2009, publicou “Aleijadinho, o Teatro da 
Fé”. Rege a unidade curricular História da Arquitetura II e III, 
no Departamento de Arquitetura da Universidade de Lisboa.

Orquestra Filarmónica Portuguesa

20, 5.ª feira19, 4.ª feira (continuação)



19

A Orquestra Filarmónica Portuguesa foi fundada em 
Maio de 2016 por Osvaldo Ferreira e Augusto Trindade. 
A orquestra integra um conjunto de músicos de elevado 
padrão técnico e artístico - muitos são artistas premiados 
em concursos nacionais e internacionais, tendo nomea-
damente colaborado com a Orquestra Jovem da União 
Europeia. Conta também com músicos estrangeiros 
residentes em Portugal, que se juntaram neste projecto 
de criação de uma orquestra que fosse uma referência e 
símbolo de qualidade, actuando em todo o território na-
cional. A orquestra produz concertos sinfónicos, ópera, e 
no futuro irá criar ligações com outros géneros artísticos, 
numa procura de desenvolvimento de eventos e espec-
táculos criativos. A Orquestra Filarmónica Portuguesa 
apresentou o seu concerto inaugural no dia 7 de Maio 
de 2016 no Europarque, tendo ainda actuado no Centro 
Cultural do Arade, no Algarve e no Festival Cistermúsica 
de Alcobaça (ainda com a designação de Orquestra Euro-
-Atlântica). A reacção do público, da crítica especializada 
e dos músicos de todo o país, foi unânime e elegeu este 
projecto como um dos mais importantes dos últimos 
anos no nosso país, pela sua qualidade e originalidade. 
A Orquestra Filarmónica Portuguesa é um projecto de 
dimensão nacional sob a direcção artística de Osvaldo 
Ferreira, actualmente um dos mais representativos maes-
tros nacionais.

Osvaldo Ferreira realizou um mestrado em direcção de 
orquestra em Chicago e é pós-graduado pelo Conserva-
tório de São Petersburgo, na classe de Ilya Mussin. Foi 
laureado em 1999 no Concurso Sergei Prokofiev, na Rús-
sia. Recebeu o “Fellowship” do Aspen Music Festival nos 
EUA, onde frequentou a American Conductors Academy. 
Foi assistente de Claudio Abbado em Salzburgo e Ber-
lim. Estudou ainda com Jorma Panula e David Zinman 
e foi bolseiro do Ministério da Cultura de Portugal e da 
Fundação Calouste Gulbenkian. Gravou vários CD com 
obras de autores portugueses para a Editora Numérica e 
um CD duplo com Sinfonias de Mozart.  Actual director 
artístico da Orquestra Filarmónica Portuguesa e da Socie-
dade de Concertos de Brasília, Osvaldo Ferreira foi recen-
temente director musical e regente titular da Orquestra 
Sinfônica do Paraná e director da Oficina de Música de 
Curitiba. Em Portugal, foi director e administrador do 
Teatro Municipal de Faro, director artístico do Festival 
Internacional de Música do Algarve e da Orquestra do 
Algarve, com a qual se apresentou em diversas cidades 
europeias. Da sua vasta carreira destaca-se o trabalho à 
frente de importantes orquestras internacionais, percurso 
que continua na temporada de 2017/2018. Na qualidade 
de maestro convidado, irá apresentar-se com a Orques-
tra Filarmónica de S. Petersburgo, Orquestra Gulbenkian, 
Orquestra Filarmónica de Qingdao (China), Orquestra 
Sinfónica de Nuremberga, Orquestra Sinfónica da Ve-
nezuela (onde gravará novo CD) e com a Orquestra do 
Estado Russo em Moscovo, entre outras. Irá ainda minis-
trar masterclasses de direcção de orquestra no Conserva-
tório de S. Petersburgo, Conservatório do Luxemburgo e 
Conservatório de Música de Castelo Branco.

Com o Patrocínio de Ageas Seguros

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Metamorfoses Sinfónicas”

Orquestra Filarmónica Portuguesa

Osvaldo Ferreira, maestro

Paul Hindemith (1895 – 1963)
“Metamorfoses Sinfónicas sobre Temas
de Carl Maria von Weber” (1943)
  Allegro 

Scherzo 
Andantino 
Marcha

Depois de uma passagem pela Suíça, Paul Hindemith mu-
dou-se definitivamente para os EUA em 1940, durante a 2.ª 
Guerra Mundial. Fascinado pela dança, Hindemith foi de-
safiado a escrever música para um bailado sobre temas de 
Carl Maria von Weber, mas perdeu o entusiasmo ao con-
frontar-se com o coreógrafo, cujas concepções artísticas 
diferiam muito das suas. Pouco tempo depois, Hindemith 
retomou os esboços musicais e concluiu as Metamorfoses 
sinfónicas sobre temas de Carl Maria von Weber, estrea-
das em 1944 pela Orquestra Filarmónica de Nova Iorque.

Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943)
Sinfonia N.º 2 em Mi menor, Op. 27 (1907)
  Largo – Allegro moderato 

Allegro molto 
Adagio 
Allegro vivace

Composta entre Outubro de 1906 e Abril de 1907, a 2.ª 
Sinfonia de Rachmaninov marca uma clara transição 
na vida e criatividade do compositor, pianista e maes-
tro russo. Depois de um alargado período depressivo, 
do qual saiu com a ajuda de um médico psiquiatra, 
Rachmaninov compôs o 2.º Concerto para Piano, com 
o qual obteve um sucesso estrondoso. A sua 2.ª Sinfonia 
surge nesta fulgurante vaga criativa, afirmando definitiva-
mente a postura artística do grande músico russo. Num 
período histórico que conheceu diversas e inovadoras 
estéticas musicais, a música de Rachmaninov inscreve-
-se numa tradição romântica russa, lírica e arrebatadora.
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 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“Mongrel – Chopin e Jazz”

Mário Laginha Trio

Mário Laginha, piano
Alexandre Frazão, bateria
Bernardo Moreira, contrabaixo;

Frédéric Chopin (1810 – 1849)
Nocturno Op. 48 N.º 1
Valsa Op. 34 N.º 2
Fantasia Op. 49
Nocturno Op. 15 N.º 1
Balada Op. 23
Estudo Op. 10 N.º 6
Scherzo Op. 31 N.º 2

“Durante os últimos meses, enquanto procurava escolher 
as peças de Chopin sobre as quais trabalhar, fui relem-
brando que a profusão de melodias e a riqueza harmónica 
são uma constante em toda a sua música. No Scherzo, na 
Balada, na Fantasia e até nos Nocturnos, só utilizei parte 
dessas melodias (por vezes uma só). Tomei muitas liber-
dades. Mudei compassos, tempos, modifiquei algumas 
harmonias – até mesmo melodias – criei espaço para a 
improvisação, enfim, nunca me abstive de alterar aquilo 
que me pareceu necessário para aproximar a música de 
Chopin do meu universo musical. Tinha que o fazer. Ironi-
camente, embirro solenemente com versões de temas clás-
sicos em que lhes acrescentam um ritmo de jazz ou pop. 
Nunca o faria. Quis deixar reconhecível a fonte musical, 
mas fiz os possíveis por não ter uma deferência tal que me 
inibisse de transformar o que quer que fosse. O concerto 
de hoje é uma espécie de heresia a transbordar respeito 
pelo compositor. E parece-me quase um dever homena-
gear um dos maiores improvisadores de todos os tempos 
com uma música que tem na sua matriz a improvisação.”

Mário Laginha

Criado há mais de uma década, o Mário Laginha Trio reú-
ne três músicos de excepção. Sobre Bernardo Moreira e 
Alexandre Frazão, Laginha diz serem músicos em que o 
acto de tocar tem sempre de ser um acto de prazer, e se 
possível mais, muito mais que isso – um momento de fe-
licidade. O trio gosta de experimentar e de arriscar, sendo 
o risco um dos estímulos que os fazem, no momento em 
que sobem ao palco, sentir que estão vivos. Este trio está 
unido por fortíssimos laços de amizade e uma enorme 
cumplicidade musical que se tem desenvolvido e mani-
festado em mais diversas formações e nos mais variados 
contextos. Isso é bem visível na forma como actuam.

 11:00

 Serviço Educativo

Jardins da Quinta das Lágrimas
Duração: cerca de 1 hora; Lotação limitada; Custo: € 15; 
Grátis para crianças; Reservas e informações: 
festivaldasartes2017@gmail.com  |  918 108 232

“Uma Pitada de Magias… 
Na Cozinha do Chef Dias”

Workshop de Gastronomia para pais e filhos com o Chef 
Vítor Dias e momento de magia com Luís Rodrigues

 18:30

 Serviço Educativo

“Metamorfoses Mágicas”

Repetição do evento de dia 18 (ver página 13)

Luís Rodrigues divide a sua actividade profissional entre 
a área jurídica e as artes do espectáculo. Na área jurídica, 
actualmente, exerce advocacia, tendo cursado Estudos Ar-
tísticos na Faculdade de Letras da Universidade de Coim-
bra, na área de estudos do teatro e da performance. Como 
ilusionista concebe e realiza diversos espectáculos de ma-
gia e soluções personalizadas para eventos, workshops, e 
acções promocionais, empresariais, e de team-building. 
Concebeu e coordenou, as visitas-espectáculo “A cada 
Coelho sua Cartola” e “Os Limites da Arte” para o museu 
Colecção Berardo e o evento “Portugal dos Pequenitos – 
Lugar Mágico” para a Fundação Bissaya Barreto. É o re-
presentante em Portugal do “David Copperfield's Project 
Magic”, projecto que visa utilizar truques de ilusionismo 
em hospitais como processo de reabilitação terapêutica.
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 22:30

 Ciclo das Conferências

Hotel Quinta das Lágrimas

“Metamorfose em Economia: 
Renova”

Paulo Miguel Pereira da Silva, orador

Renova é um local, uma marca, uma organização hu-
mana. O local, habitado desde o Neandertal, tem mais 
de 400.000 anos. A marca quase 200. A organização 
actual tem cerca de 80 anos em torno de uma cultura. A 
cultura Renova. Num mundo em que a economia evolui 
de forma acelerada, a cultura Renova evolui no tempo, 
levando a uma metamorfose da marca. De um papel 
para escrever e embalar, passou para um produto de 
uso doméstico, para higiene do corpo e da casa. Mais 
recentemente inventando, ou reinventando, formas ino-
vadoras, surpreendentes, por vezes iconoclastas. Reno-
va é uma metamorfose vivida com paixão.

Paulo Miguel Pereira da Silva nasceu em Portugal, na 
cidade de Lisboa. Ingressou em 1978 na École Polytéchni-
que Fédérale de Lausanne, Suíça, onde se licenciou em 
engenharia física, tendo realizado projectos na área teórica 
da física estatística aplicada à mecânica quântica. Regres-
sou a Portugal em 1984, ano em que iniciou a sua activi-
dade na Renova Fábrica de Papel do Almonda S. A., no 
âmbito da gestão industrial. Em 1991 entrou para o Con-
selho de Administração, órgão a que preside desde 1995.

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”.

Alexandre Frazão é natural de Niterói, no Rio de Janeiro, 
tendo vindo para Portugal com 19 anos, onde se radicou 
desde 1987. No Brasil estudou no Conservatório em 1984 
e estudou ainda com Alan Dawson, Kenny Washington e 
Max Roach. Em Portugal dedicou-se principalmente ao 
jazz e à música improvisada, tendo colaborado, entre ou-
tros, com Maria João (cantora) e Mário Laginha, Bernardo 
Sassetti, Carlos Martins, Laurent Filipe, Rodrigo Gonçal-
ves, Carlos Barretto, Ficções, Dave O’Higgins, Perico Sam-
beat, Jon Freeman e Mark Turner. Alexandre Frazão é um 
músico multifacetado, que se expressa tanto nos vários 
idiomas jazz, como noutros estilos de música, da música 
pop ao rock, ou da música tradicional portuguesa a esti-
los experimentalistas, entre outros, recorrendo de modo 
inventivo a vários recursos da bateria, para se expressar 
com uma concepção muito elástica de ritmo e textura.

Bernardo Moreira iniciou os seus estudos musicais aos 
16 anos de idade, na Academia de Amadores de Música. 
Na década de 80 tocou em vários clubes de jazz em Por-
tugal e no estrangeiro com músicos como Eddie Hender-
son, Norman Simmons e Al Grey, entre outros. Em 1993 
realizou uma digressão pelos EUA com o Moreiras Jazz 
Quintet, juntamente com o vibrafonista Steve Nelson. 
Gravou diversos álbuns: “Chocolate”, em 2008 (Duo Ma-
ria João e Mário Laginha); "Espaço" em 2007 e "Mongrel" 
em 2010; "Abril" e "Fado/Tango” (Cristina Branco) e “Ter-
ra Seca” em 2013, juntamente com Mário Laginha e o gui-
tarrista Miguel Amaral (Mário Laginha Novo Trio). Toca 
regularmente em Portugal, Espanha, França, Moçambi-
que, África do Sul, Bélgica, Luxemburgo e Inglaterra.

Com o patrocínio de Associação Mutualista Montepio
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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

“Jazz no Mondego”

Joana Rodrigues Trio

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

Este trio, liderado pela jovem cantora e pianista de jazz 
Joana Rodrigues, centra o seu repertório no cancioneiro 
de jazz vocal norte-americano, não deixando, porém, de 
ser o laboratório criativo ideal para desenvolvimento de 
novas experiências que vão fazendo parte do imaginário 
musical da sua líder e dos seus companheiros de palco, 
Diogo Alexandre na bateria e Marcelo Murta na guitarra. 
A abrangência, originalidade, maturidade e cumplicidade 
patente nos seus intervenientes são imagem de marca 
que os distingue nos vários palcos por onde têm passado.

 20:00

 Ciclo da Gastronomia

Quinta das Lágrimas
Lotação limitada — Custo: € 45

“Metamorfoses à Mesa: 
De Aquém e Além Tejo”

Chefs Miguel Laffan e Rodrigo Castelo
Restaurante L'And Vineyards de Montemor-o-
-Novo e Taberna Ó Balcão de Santarém

Com o apoio de IDEALDRINKS

 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

“A Metamorfose das Metamorfoses”

A vida de cada um de nós, e a escrita que sai das nossas 
mãos, sofrem constantes alterações ao longo do tempo, 
ora desfigurando, ora enobrecendo, o rosto que levamos 
na peregrinação. Das Metamorfoses, de Ovídio, às va-
riantes de Proteu, herói da impermanência, e nem sequer 
culminando no evolucionismo de Charles Darwin, infini-
tas mudanças nos asseguram o fluxo vital. De tudo isto 
nos ocuparemos no diálogo na Casa da Escrita, e das for-
mas que assumem os frutos da pena que nos serve, e que 
dão conta da ininterrupta, mas efémera, travessia em que 
seguimos embarcados.

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.

22, Sábado
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Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sinfonia N.º 35 em Ré Maior, “Haffner”, KV. 385 (1783)
  Allegro con spirito 

Andante 
Menuetto 
Finale: Presto

A sinfonia Haffner foi composta em 1782, já de regresso 
a Áustria. Mozart residia então em Viena, estava cheio 
de trabalho e em plenos preparativos do seu casamento 
quando recebeu a proposta para compôr uma obra dedica-
da ao seu amigo Sigmund Haffner. A primeira versão ficou 
concluída antes da boda, mas em Março de 1783 Mozart 
terminou a versão que hoje conhecemos da sinfonia, uma 
das obras mais acarinhadas do compositor de Salzburgo.

Franz Schubert (1797 – 1828)
Entr'acte N.º 3 de “Rosamunde”, D. 797 (1823)

Schubert tinha muita facilidade em escrever lieder, mas 
não compôs nenhuma ópera. A sua aproximação ao 
palco deu-se através da música incidental, da qual Ro-
samunde é um bom exemplo. Helmina von Chézy con-
venceu o compositor a escrever música para a sua peça 
Rosamunde, Fürstin von Zypern (Rosamunde, Princesa 
de Chipre), cuja estreia ocorreu em 1823. Com pouco 
tempo disponível, Schubert escreveu a música em ape-
nas cinco dias, recuperando temas e até uma abertura 
prévia. A singela melodia do conhecido Entr’acte surge 
também num Impromptu para piano e num quarteto de 
cordas do mesmo compositor.

A Orquestra Clássica do Centro foi formada em 2001 e 
ao longo destes anos tem procurado levar a música erudi-
ta a toda a Região Centro, colaborando com diversas en-
tidades. Do seu historial têm-se destacado concertos em 
monumentos arquitectónicos, juntando no mesmo espa-
ço os patrimónios arquitectónico e musical. Para além 
da actividade concertística, com a colaboração de vários 
solistas e maestros, a OCC tem promovido festivais, 
concursos e conferências, com especial destaque dado à 
guitarra portuguesa. Tem igualmente vindo a multiplicar 
a actuação de formações de câmara, disponibilizando um 
leque variado de programas. Em 2013 estreou, no Festi-
val das Artes, a ópera “Os Sinos da Macieira” de Marina 
Pikoul. Editou livros e vários CD, dos quais se destacam 
“Cantar Coimbra 1 e 2”, “Suite Sinfónica Aeminium”, 
“Em Memória da Madrugada” e “Viagens no Imaginário 
da Morna”. Em 2014, na sequência de uma visita a Cabo 
Verde, a OCC acolheu em Coimbra o Centro de Transcri-
ção da Criação Musical de Cabo Verde. Em 2015 assinou 
também um protocolo de colaboração com o Centro de 
Estudos da Morna. Recentemente, José Eduardo Gomes 
foi nomeado maestro titular da OCC. A direcção artística 
estratégica conta ainda com Vasco Martins, Luís Tinoco, 
Mário Alves e Marina Pacheco. Tem desde Setembro de 
2015 o estatuto de ONG para o Desenvolvimento.

 21:30

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

“De Portugal a Viena via Paris”
Orquestra Clássica do Centro

Andrew Swinnerton, maestro

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Sinfonia N.º 31, “Paris”, KV. 297 (1778)
  Allegro assai 

Andante 
Allegro

Ao longo de muitos anos, Mozart idealizou a capital 
francesa que conhecera na sua infância. Em Março de 
1778, Mozart regressou finalmente a Paris, na compa-
nhia da sua mãe que veio a falecer pouco depois. A es-
tada não foi o sucesso que tinha sonhado, mas o jovem 
compositor agarrou as oportunidades que surgiram de 
compôr música que vai directa ao coração do público. 
Assim aconteceu com a Sinfonia N.º 31, estreada em Pa-
ris em Junho de 1778, na qual joga sabiamente com as 
expectativas e reacções dos ouvintes. 

Marcos Portugal (1762 – 1830)
Abertura “Il Duca di Foix” (1805)

Em 1805 Marcos Portugal compôs a ópera Il Duca di 
Foix para o Teatro São Carlos. O dramma per musica 
baseia-se em Amélie ou Le Duc de Foix, tragédia da 
autoria de Voltaire. A ópera, com libreto de Giuseppe 
Caravita, obteve um grande sucesso e a abertura de-
monstra bem a mestria do compositor português de 
fama internacional. 
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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

“Jazz no Mondego”

João Geraldo Trio

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

Começou a cantar numa banda de rock aos 15 anos 
mas foi um pouco mais tarde que encontrou no jazz um 
desafio que considera aliciante. Um amante do swing 
que ama de coração a música brasileira. Com apenas 
23 anos, transporta com um doce timbre um novo so-
pro para o Jazz Português. João Geraldo, apresenta-se 
em trio acompanhado de Marcelo Murta (guitarra) e 
Rui Alvarez (contrabaixo) para um concerto que irá dos 
anos 20 até aos dias de hoje. O blues de Bessie Smith, 
o swing de Frank Sinatra e a bossa nova de Tom Jobim, 
são apenas algumas promessas do que poderão ouvir.

A carreira de Andrew Swinnerton abrange as vertentes 
de oboísta, maestro e pedagogo. Para além de ter toca-
do com as mais reputadas orquestras inglesas, actuou 
como solista em vários países europeus como Inglaterra, 
França, Espanha, Alemanha, Bélgica e Suíça, bem como 
na China, Índia, Hong Kong, Macau e Marrocos em di-
gressões com a Orquestra Gulbenkian. Como maestro 
tem uma sólida reputação como ensaiador de orques-
tras de jovens como a Orquestra Portuguesa da Juven-
tude, Orquestra Sinfónica Juveni e Orquestra Sinfónica 
da Escola de Música de Lisboa. Tem trabalhado com a 
Orquestra do Norte, a Orquestra de Câmara Portuguesa 
e a Orquestra Académica Metropolitana. Dirigiu a ópera 
“Flauta Mágica” numa versão encenada por Carlos Otero 
no Coliseu de Ponta Delgada. Durante mais de 20 anos 
foi maestro director do Coro e Ensemble Bach de Lisboa 
onde dirigiu um vasto repertório coral de Bach a Kodaly. 
Como pedagogo lecciona há mais de 25 anos na Escola 
Superior de Música de Lisboa e foi professor na Escola 
Profissional de Música de Évora e na Universidade de 
Évora. É regularmente convidado para dar masterclasses 
em Portugal e no estrangeiro. O compositor Sérgio Aze-
vedo dedicou-lhe várias obras para oboé, duas das quais 
estreadas no Festival das Artes.

Com o patrocínio de IDEALMED
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Orquestra Gulbenkian José Eduardo Gomes

23, Domingo22, Sábado (continuação)
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A Orquestra Gulbenkian foi fundada em 1962. Inicialmente 
constituída por doze músicos, conta hoje com um efectivo de 
sessenta e seis instrumentistas, número que pode ser aumen-
tado de acordo com os programas executados. Esta consti-
tuição permite-lhe interpretar um amplo repertório, desde a 
música do Barroco à música contemporânea. Em cada tem-
porada, a Orquestra Gulbenkian realiza no Grande Auditório 
uma série regular de concertos em colaboração com alguns 
dos mais reputados maestros e intérpretes. Ao longo de mais 
de cinquenta anos distinguiu-se também em muitas das prin-
cipais salas de concertos do mundo e gravou vários discos 
que receberam importantes prémios internacionais. Susanna 
Mälkki é a Maestrina Convidada Principal e Joana Carneiro e 
Pedro Neves são Maestros Convidados. Claudio Scimone, ti-
tular entre 1979 e 1986, é Maestro Honorário, e Lawrence Fos-
ter, titular entre 2002 e 2013, foi nomeado Maestro Emérito.

José Eduardo Gomes é maestro e clarinetista, e nasceu 
em 1983 em V. N. de Famalicão. Concluiu a licenciatura 
na Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo, 
na classe de António Saiote. Estudou Direcção de Or-
questra e Direcção Coral na Escola Superior de Genebra, 
nas classes de Laurent Gay e Celso Antunes. Enquanto 
clarinetista foi premiado em concursos nacionais e inter-
nacionais, dos quais se destacam “Prémio Jovens Músi-
cos” (PJM) da RTP/Antena2 e “Concurso Internacional 
Villa de Montroy, Valencia”. Na edição de 2016 do PJM foi 
premiado com o 2.º prémio de Direcção de Orquestra, ten-
do obtido igualmente o prémio da orquestra. Foi maestro 
titular da Orchestre Chambre de Carouge (Suíça), assisten-
te de Martin André na Orquestra Momentum Perpetuum e 
do maestro Peter Eötvös na Orquestra Sinfónica do Porto 
Casa da Música. Enquanto maestro convidado já dirigiu di-
versas orquestras portuguesas e estrangeiras. Colabora re-
gulamente com o projecto Orquestra Geração e com várias 
escolas um pouco por todo o país. Como instrumentista 
tem-se dedicado à música de câmara, sendo membro fun-
dador do Quarteto Vintage. É maestro titular da Orquestra 
Clássica do Centro e da Orquestra Clássica da FEUP.

Tamila Kharambura nasceu em 1990 em Lviv (Ucrânia), 
numa família de músicos, iniciando a aprendizagem do 
violino com a mãe, Elena Kharambura. Prosseguiu os es-
tudos com Gareguin Aroutounian na Escola Superior de 
Música de Lisboa (ESML); com Pavel Vernikov em Fiesole 
(Itália) e com Vesna Stankovic-Moffatt na Universidade das 
Artes de Graz (Áustria). Foi bolseira da Fundação Medeiros 
e Almeida e da Fundação Calouste Gulbenkian. Actualmen-
te é professora convidada de violino na ESML e colabora 
regularmente com várias orquestras vienenses, como a 
Synchron Stage Orchestra e a Wiener KammerOrchester. 
Em 2011, Tamila foi distinguida com o “Prémio Maestro 
Silva Pereira / Jovem Músico do Ano” na 25.ª edição do 
“Prémio Jovens Músicos” da RTP/Antena2, no qual rece-
beu o 1.º prémio em Violino Nível Superior. Tem-se apre-
sentado a solo com diversas orquestras nacionais e in-
ternacionais. Foi lançado recentemente o CD com obras 
de António Pinho Vargas, cujo Concerto para Violino foi 
estreado por si em 2016, no CCB, ao lado da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa dirigida por Garry Walker.

Com o Patrocínio de Caixa Geral de Depósitos

 21:00

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões
Custo: € 15

Concerto de Encerramento

“Do Romântico ao Clássico”

Orquestra Gulbenkian

José Eduardo Gomes, maestro
Tamila Kharambura, violino

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 – 1847)
Concerto para Violino e Orquestra
em Mi menor, Op. 64 (1844)
  Allegro molto appassionato 

Andante 
Allegretto non troppo – Finale: Allegro molto vivace

Derradeira obra em grande escala do compositor, o Con-
certo para Violino de Mendelssohn começou a ser esbo-
çado no Verão de 1838. Dedicado ao virtuoso violinista 
Ferdinand David, amigo e cúmplice artístico de longa 
data, ficou concluído no final de 1844, tendo sido es-
treado no ano seguinte. O seu sucesso deve-se à grande 
qualidade musical e às inovações introduzidas, como a 
precoce apresentação do solista antes da grande entrada 
da orquestra. A melodia inicial, tão simples e cativante, 
deu muitas dores de cabeça a Mendelssohn, mas tornou-
-se numa das mais belas de sempre.

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Sinfonia N.º 7, em Lá Maior, Op. 92 (1812)
  Poco sostenuto – Vivace 

Allegretto 
Presto 
Allegro con brio

Iniciada em 1811, a 7.ª Sinfonia ficou completa em Abril do 
ano seguinte. Consciente do seu próprio mérito, Beethoven 
afirmou que se tratava de uma das suas melhores obras. 
Richard Wagner apelidou a 7.ª Sinfonia de “Apoteose da 
dança, a dança na sua mais alta condição”, ideia refutada 
por Vincent d’Indy, que a identifica mais com uma melodia 
de pássaro. Repleta de beleza e energia, foi um dos maiores 
sucessos em vida de Beethoven e o concerto de estreia 
beneficiou os soldados feridos na batalha de Hanau.

José Eduardo Gomes
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 Ciclo das Artes do Palco

Anfiteatro Colina de Camões
Espectáculo de 17 de Julho – “Luís de Matos 360°”, Luís de Matos
€ 20; € 18 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

 Ciclo do Cinema

Sessões de 15 e 16 de Julho – € 2

 Ciclo das Conferências

Conferências de 17, 19 e 21 de Julho – Entrada livre

 Ciclo da Gastronomia

Jantar Gourmet de 22 de Julho – “Metamorfoses à Mesa: Alentejo meets Ribatejo” – € 45

 Ciclo da Música

Anfiteatro Colina de Camões e Convento de São Francisco
Concertos de 15, 19, 20, 21, 22, e 23 de Julho
€ 15; € 13 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra
Concerto de 16 de Julho – “Viagem na Nau do Tempo”, Il Dolcimelo – € 15

Anfiteatro Colina de Camões
Concerto de 18 de Julho – “Dessa Vez”, Adriana Calcanhotto
€ 20; € 18 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Menores de 15 anos – Entrada livre

Barco “O Basófias”
Concertos de 22 e 23 de Julho – “Jazz no Mondego” – € 12

 Serviço Educativo

Passeio pela cidade em tuk-tuk, 15 de Julho – “Tuk A Day: As Metamorfoses de uma Viagem…” – Entrada livre
Animação multidisciplinar para a infância nos Jardins da Quinta das Lágrimas, 18 e 20 de Julho – € 2
Visita guiada aos Jardins da Quinta das Lágrimas, 18 e 21 de Julho – “Metamorfoses Mágicas”, Luís Rodrigues – € 5
Oficina de Leitura, 20 de Julho – “Tuk A Day: Depois da Viagem… Metamorfoses e Leituras”, João Geraldo – € 2
Workshop de Gastronomia e momento de magia, 21 de Julho – Lotação Limitada; € 15; Entrada livre para crianças
Workshop de Escrita, 22 de Julho – € 15; € 10 (Amigos do Festival, Estudantes, >65, Desempregados e Grupos +10)

Informações, Reservas e Inscrições
Fundação Inês de Castro – e-mail: festivaldasartes2017@gmail.com  |  telef.: 91 810 82 32 / 91 306 05 16

Bilheteira
Quinta das Lágrimas (entrada Sul), de 01 a 23 de Julho, das 15:00 às 20:00
FNAC (Coimbra) e Livraria Almedina (Coimbra), exclusivamente para os espectáctulos no Anfiteatro Colina de Camões, 
no Convento São Francisco, e on-line em www.ticketea.com/organizers/festival-das-artes-2017

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

Preçário



32

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 recente-
mente, como fábrica de lanifícios. Reabriu ao público no 
ano passado, transformado num espaço vasto e poliva-
lente, que congrega Economia, Cultura, Conhecimento e 
Inovação, ao serviço do desenvolvimento da cidade e da 
região. Dispõe de espaços como o Grande Auditório, a 
Igreja, cerca de 3.500 m² de área expositiva, várias salas 
para a área MICE (Meeting, Incentives, Conferencing, Exhi-
bition) e espaços exteriores e interiores que permitem 
circuitos informais. Irá ainda acolher um Welcome 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 Portugue-
sa de Museus e apresenta uma estrutura polinucleada – 
Núcleo da Cidade Muralhada instalado na Torre de Alme-
dina, Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra instalado 
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 
Ferro, construído em 1910 para albergar uma filial dos 
Grandes Armazéns do Chiado lisboeta. O edifício acolhe, 
desde 2001, a Coleção de Arte Telo de Morais, doada 
ao Município, que inclui um notável acervo de pintura 
e cerâmica, e ainda mobiliário, escultura e pratas. Este 
núcleo do Museu Municipal de Coimbra dispõe ainda de 
duas galerias de exposições temporárias, uma bibliote-
ca 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 
discutindo artes e ideias, se congregavam outrora Fer-
nando Namora e Carlos de Oliveira, Joaquim Namorado 
e Arquimedes da Silva Santos, Fernando Lopes Graça 
e Mário Dionísio, José Gomes Ferreira e Rui Feijó, Luís 
de Albuquerque 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.

Sala de S. Pedro da Biblioteca Geral da Universidade 
de Coimbra

O salão nobre do edifício da Biblioteca Geral da Universi-
dade de Coimbra é a chamada Sala de São Pedro e o local 
onde se realiza a maior parte das suas exposições biblio-
gráficas. Revestida de estantes e de mobiliário do século 
XVIII, contém cerca de 8 mil volumes sobre Teologia, 
Filosofia, História e Humanidades. Entre os 22 colégios 
universitários existentes em Coimbra até 1834, contava-se 
o Real Colégio de São Pedro, criado em 1545 pelo cano-
nista Rui Lopes de Carvalho, e instalado desde 1572 junto 
ao Paço da Alcáçova, na Alta da cidade. O Colégio foi ex-
tinto em 1834 mas, ao contrário do que aconteceu com 
outros, a sua biblioteca, com espécies dos séculos XVI a 
XIX, conservou-se intacta por ter estado afecta ao uso da 
Família Real e do Reitor. Em 1917, o Senado Universitário 
cedeu esta biblioteca à Faculdade de Letras, tendo sido 
todo o seu espólio transferido para sala própria.

Biblioteca Joanina da Universidade de Coimbra

Construída entre 1717 e 1728, é um dos expoentes do 
Barroco Português e uma das mais ricas bibliotecas eu-
ropeias. Ficará conhecida como Biblioteca Joanina em 
honra e memória do Rei D. João V, que patrocinou a sua 
construção e cujo retrato, da autoria de Domenico Duprà 
(1725), domina o espaço. O Piso Nobre, terminado em 
1728, começou a receber os primeiros livros depois de 
1750, e actualmente o seu acervo é composto por cerca de 
40.000 volumes. No auxílio à preservação dos livros exis-
tem duas pequenas colónias de morcegos que protegem 
as colecções de insectos bibliófagos. Foi utilizada como 
local de estudo desde 1777 até meados do séc. XX, com 
a entrada em funcionamento da actual Biblioteca Geral.

Museu Nacional Machado de Castro

O Museu Nacional de Machado de Castro deve a sua desig-
nação ao escultor régio conimbricense nos reinados de D. 
José, D. Maria I e D. João VI e o mais notável representante 
da escultura portuguesa do séc. XVIII. O Museu abriu ao pú-
blico em 11 de Outubro de 1913, ocupando os edifícios que, 
do séc. XII ao séc. XVIII, se foram construindo para residên-
cia episcopal e, em meados do séc. XX, se adaptam à função 
museológica. Particularmente notáveis são os vestígios do 
claustro do período “condal” (c. 1100–1140) e o criptopórtico 
datado do séc. I que constitui a mais importante construção 
romana conservada em Portugal. Reaberto na sua totalidade 
em 2012, seguindo o projecto do arquitecto Gonçalo Byrne, 
o MNMC possui as condições para ser entendido como es-
paço 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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