Um universo intenso de emoções
Na Mitologia Grega,
Orfeu é o símbolo por excelência
das artes poéticas e musicais.
A viagem que faz ao Além,
em busca da amada Eurídice,
representa a própria dimensão
iniciática da Música,
uma potência divina destilada
por humanos corações.
ORPHIKA é tudo isso:
um universo intenso de emoções.

8 novembro - 8 dezembro

•

2022

espetáculos

terça-feira | 8 novembro | 21:30
Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Concerto | Música Popular Brasileira

B.A.S. - Brazil Afro Symphonic
João Falcão Neto c/ APEB - Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra
Apoio: TAUC e Conservatório de Música de Coimbra

Armandinho Macêdo, vencedor do Grammy Latino 2021, o
tenor João Mendonça, a Orquestra Geração|Coimbra - Sistema
Portugal, o coletivo Olodum New Generation, formado por jovens
músicos percussionistas de contexto social desfavorecido e
o Quinteto de Cordas da Tuna Académica da Universidade de
Coimbra trazem-nos, sob direção artística e arranjos do Maestro
Yacoce Simões, um cruzamento inesperado e inovador entre
ritmos genuinamente brasileiros/baianos e música clássica - o
Bolero de Ravel, a Marcha Turca de Mozart, entre outros.
Lugares Limitados: Reservas para joaofalcaoproducoes@gmail.com

quarta-feira | 9 novembro | 21:30
Grémio Operário de Coimbra
Concerto | Música Alternativa

The Grau°

(1994-2022) Três Tempos
The Grau°

O projeto musical The Grau°, em atividade desde 1994,
apresenta três atuações em dias consecutivos, cada uma
reflexo de uma fase temporal da carreira do grupo, com
elementos e sonoridades diferenciadas. As atuações serão
acompanhadas pelo lançamento do registo discográfico
comemorativo do hiato (1996-2022) e pelo lançamento de
um videoclipe que assinala os primeiros tempos do projeto.
Repete nos dias 10 e 11 de novembro de 2022.
Lugares Limitados: Reservas para gremiooperario.coimbra@gmail.com

quinta-feira | 10 novembro | 21:30
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música Erudita

Camões, Outros (En)Cantos
Paulo Bernardino c/ Coral Stella Maris

Apoio: Bonifrates - Companhia de Teatro

Os 450 anos da publicação de "Os Lusíadas" de Luís de
Camões, que este ano se celebram, juntam um grupo
improvável de artistas e intelectuais conimbricenses
oriundos das mais diversas áreas do saber que prestam
homenagem, revisitando e "cantando" Camões. Com
música de Paulo Bernardino, vozes de Rita Dias e Maria
Manuel Almeida, acompanhadas por outras musas e
músicos, o espetáculo evoca o conimbricense que
habita em Camões.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV | Bilhete Normal: 5€

sexta-feira | 11 novembro | 19:30
Atelier - A Fábrica
Concerto | Música Tradicional

Sons de Timor
Académicos Timorenses de Coimbra

No momento em que se comemora o Dia Nacional
da Juventude de Timor-Leste, a ATC promove um
espetáculo performativo de músicas tradicionais
de Timor, interpretadas pela juventude timorense
de Coimbra, com a colaboração da comunidade
estudantil timorense em Portugal, e dançadas
tradicionalmente pelo Grupo Folclórico da
Associação.

sábado | 12 novembro | 18:00
Seminário Maior de Coimbra
Concerto | Música Tradicional Portuguesa

Intemporal - Lendas de
Coimbra
Recortar Palavras - Associação Artística, Literária, Educacional e Lúdica

Vânia Couto e Buga Lopes levam a palco um
espetáculo familiar, em que cinco lendas populares
coimbrãs ("Lenda do Brasão de Coimbra", "Coluber
Briga - Lenda da Cobra", "Lenda do Mondego",
"Milagre das rosas" e "Pedro e Inês") são narradas,
musicadas e dançadas.
Lugares Limitados. Reservas para: recortarpalavras@gmail.com

domingo | 13 novembro | 17:30
Grémio Operário de Coimbra
Performance Musical | Improv

O Tempo de si mesmo
Motivos Alternativos - Associação Cultural

Espetáculo, construído por Cazikode-Zé que manipula
sintetizador, piano, sampler e voz, enquanto são
projetadas imagens de células em mutação criadas por
Miguel Mira. As mutações estão presentes em qualquer
processo fisiológico que implique melhoramento ou
refinamento de funções num processo progressivo. Esta
criação manifesta a ânsia do encontro consigo próprio
e o potencial da possibilidade de mutação, mantendo-se
no mesmo corpo e consciente da generalidade da ideia
de si mesmo.
Lugares Limitados. Reservas para: gremiooperario.coimbra@gmail.com

quinta-feira | 17 novembro | 18:00
TAGV – Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música erudita

Carlos Seixas e António
Fragoso - Dois geniais
compositores coimbrões
Pro Musica Antiqua - Octeto + Um c/ Associação António Fragoso

Para que a genialidade de Carlos Seixas e António Fragoso
não caia no esquecimento, a Associação António Fragoso
apresenta um concerto onde serão revisitadas as obras
mais icónicas destes dois compositores coimbrões, num
alinhamento inédito.

sábado | 19 novembro | 19:00
Seminário Maior de Coimbra
Concerto | Música Tradicional

Guitarrinhos do Mondego
MUS.MUS.CBR - Associação Cultural Museu da Música de Coimbra

A partir do imaginário coletivo, os "Guitarrinhos do
Mondego" apresentam um reportório contemporâneo
com arranjos para o guitarrinho, com o objetivo
de revitalizar esse instrumento desconhecido nos
nossos dias. "O guitarrinho (Coimbra)/bandurrinho
foi", segundo o historiador António M. Nunes, "um
cordofone fabricado nas oficinas portuguesas, bastante
utilizado em tunas rurais e urbanas e ranchos/tocatas
populares entre o século XIX e o primeiro quartel do
século XX". Tendo caído em desuso nos meados do séc.
XX , é muito importante dinamizar a sua reabilitação.
Lugares Limitados. Reservas para: eduardoloio@sapo.pt

sábado | 19 novembro | 17:00
Museu Nacional Machado de Castro
Concerto | Música Erudita

Música Portuguesa das cortes
de D. Maria I a D. Manuel II
Associação Cultural Os Destacados

Concerto que apresenta repertório de música portuguesa
para canto, cordas e piano, desde a corte de D. Maria I até à
de D. Manuel II . O programa inclui obras dos compositores
Pedro Avondano (1714-82), João de Sousa Carvalho (174598), António Leal Moreira (1758-1819), Francisco Lacerda
(1869-1934), Vianna da Mota (1868-1948), Alfredo Keil
(1850 - 1907) e António Fragoso (1897-1918).
Lugares Limitados. Reservas para: joaopsebastiao@gmail.com

domingo | 20 novembro | 17:30
Grémio Operário de Coimbra
Performance Musical | Improv

Como Saramago já dizia
Aquarela Brasileira Multimedia

No mês e ano do centenário do nascimento do Prémio Nobel
da Literatura português, este espetáculo alia música à
palavra (também nalguns textos inéditos) de Saramago, numa
perspetiva crítica e lúdica, para falar da humanidade e da alma
dos homens e mulheres do nosso mundo. Com Wagner Merije
e Gonçalo Parreirão.
Lugares Limitados: Reservas para gremiooperario.coimbra@gmail.com

quarta-feira | 23 novembro | 19:00
Sala Conventual do Convento de São Francisco
Performance Musical | Música Experimental

Carincur: Echos From
a Liquid Memory_prototype
Rádio Universidade de Coimbra

Carincur apresenta uma exploração sónica com uma peça
transdisciplinar que cruza os registos de performance, concerto
e instalação audiovisual. “Echos From a Liquid Memory” explora
simultaneamente o som, o visual e as artes digitais. A composição
musical é levada aos limites das suas possibilidades através da
manipulação e do processamento de som e de imagem digitais,
submersos e propagados através da água. Esta ação cria um
universo novo, um novo ecossistema onde interações entre a matéria
orgânica e não orgânica resultam em transformações no ambiente.
Um ambiente no qual o físico e o digital coexistem, numa narrativa
abstrata, entre uma líquida memória fragmentada e a perceção de
nós mesmos projetada no tempo e no espaço.

quinta-feira | 24 novembro | 22:00
Paços da República dos Kágados
Performance

Mulheres na Resistência Foram as dores que o mataram
Maria Rui da Cunha Nunes Ferreira c/ Associação Cultural Apura

Partindo da obra "Mornas eram as noites", da autora
caboverdiana Dina Salústio, e recuperando diversos temas,
reivindicações e imagens da poesia feminina lusófona, esta
performance explora a criação de suspense através da
união da linguagem poética com a música, em particular
com técnicas de percussão.

sexta-feira | 25 novembro | 21:30
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Fado

Grande Gala do XVIII Mês do Fado
Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra

A Grande Gala da Seccção de Fado deste ano é dedicada aos
novos temas e aos projetos emergentes da Canção de Coimbra,
nomeadamente o CD de originais que a Secção de Fado está a
preparar. Na celebração do XVIII Mês do Fado, pretende-se pensar
o futuro e descobrir o que motiva os poetas dos tempos modernos
a escrever para o Fado de Coimbra, assim como perceber de que
forma pode o Fado de Coimbra reinventar-se.

sábado | 26 novembro | 15:00
Igreja de Santo António da Estrela
(atual sede de freguesia de Almedina)
Concerto | Música erudita

C'Antiga
Associação Artística e Cultural Salatina

Recuando aos tempos do Gramofone,
este espetáculo musical intergeracional,
protagonizado por um conjunto de músicos
da Associação Artística e Cultural Salatina
e pelo Quarteto de Cordas da TAUC, recria
a música erudita e tradicional composta
no início do século XX. O narrador e o seu
Gramofone serão a batuta a conduzir os
temas musicais distintivos da época.
Lugares Limitados.
Reservas para: aacsalatina@gmail.com

sábado | 26 novembro | 21:00
Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Concerto | Música tradicional

De Sol a Sol
GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra

Entre o silêncio e o silêncio, o ruído marca o tempo do lavor, embala
e espanta os males, agita as pernas com vontade de saltar. Entre
o sol que nasce num lado do mundo e o sol que desaparece no
outro, correm todos os dias, todos os anos, todas as vidas de
quem somos e de que vimos. Vão-se muitos dias e vêm muitas
noites – fica o que não tem tempo nem lugar, o que fala de corpos
e de almas que se somam para criar vidas. Tem pertença só na
memória conjunta, nessa que é criação coletiva.
Entrada Gratuita.
Reservas para gefac.uc@gmail.com

sábado | 26 novembro | 17:00
Museu Nacional de Machado de Castro
Concerto | Fado

Poetas encostados às cordas
Pardalitos do Mondego - Associação Cultural

Os poetas estão longe de imaginar o eco das suas palavras.
E de que servem elas? Quem encontrará nelas o conforto
procurado? Ou o argumento para a revolta anunciada? Terá
cada poesia o seu tempo? O que confere imortalidade às
palavras? Seguramente o tempo. Por vezes a música!
A algumas dessas palavras de autores portugueses os
Pardalitos do Mondego juntaram notas! Notas musicais,
todas debitadas por cordas! Notas para sublinhar a
mensagem dos poetas.
Lugares Limitados. Reservas para: jareis@uc.pt

domingo | 27 novembro | 16:30
Espaço HAB
Concerto | Música tradicional

BAIXaVOZ:
Coro da Baixa de Coimbra
Associação Há Baixa

Apresentação pública do projecto BAIXaVOZ,
um coro amador da Baixa/Centro Histórico de
Coimbra. Orientado pelos músicos Luís Pedro
Madeira e Catarina Moura, contando com a
consultadoria para a escrita de repertório original
de Carlos Alberto Augusto e o apoio d'A Escola da
Noite. Este projeto dá continuidade ao trabalho
que o coletivo Há Baixa tem vindo a desenvolver,
no cruzamento entre a participação cívica e a
criação artística.
Lugares Limitados. Reservas para: habaixacoimbra@hotmail.com

terça-feira | 29 novembro | 19:00
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música Erudita

Sounds from 17th century Coimbra
Jangada dos Sentidos Associação Cultural

Concerto apresentado no âmbito da Cerimónia de Entrega de Prémios
2022 do World Cultural Council, e que consiste em repertório
musical conimbricense do século dezassete. Este repertório, hoje
albergado pela Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, tem
sido objeto de estudo do projeto "Mundos e Fundos" do Centro de
Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH). Com esta mostra de
uma parte muito importante de nossa herança imaterial, ao mesmo
tempo lúdica e comovente, o ensemble "O Bando de Surunyo" espera
— parafraseando o famoso preceito de Cícero — docere, delectare,
movere.

quarta-feira | 30 novembro | 19:00
Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra
Concerto | Música Erudita

Cupertinos - Dulce lignum. Música
de D. Pedro de Cristo (c. 1550-1618)
Cupertinos c/ Jornadas Mundos e Fundos

Concerto consagrado à música de D. Pedro de Cristo (c. 15501618), assinalando o lançamento do terceiro CD dos Cupertinos
na editora inglesa Hyperion Records inteiramente dedicado ao
compositor crúzio. O programa é construído a partir de música
conservada em quatro manuscritos (MM 8, MM 18, MM 33 e
MM 36), hoje presentes na Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra e recentemente restaurados com o generoso apoio da
Fundação Cupertino de Miranda.
Lugares Limitados. Reservas para: pauloestuda@gmail.com

quarta-feira | 30 novembro | 22:00
Salão Brazil
Concerto | World Music/Improv

Música &
Alterações Climáticas
Associação Cultural Apura e Rádio Pessoas

Em colaboração com a Rádio Pessoas, o Festival
Apura promove o encontro entre artistas da cidade
de Coimbra, para apresentação de uma performance
nascida de uma residência artística desenvolvida
no Salão Brazil no mês de novembro. Artistas multiinstrumentistas sobem ao palco da incontornável caixa
negra da baixa de Coimbra, para apresentar o resultado
da exploração do tema das alterações climáticas em
universos sonoros.
Lugares Limitados. Reservas para: apurafestival@gmail.com

quarta-feira | 30 novembro | 21:30
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música erudita

Jubilate Deo, de Dan Forrest
Coro Sinfónico Inês de Castro c/ Associação Ecos do Passado

De forma única e magistral, melodias inspiradoras e harmoniosas fundem-se a uma só voz culminando
numa obra-prima cuja composição, segundo os críticos, será lembrada no universo coral ad aeternum.
Jubilate Deo, do compositor americano Dan Forrest (estreada em 2016), é uma obra enérgica, musical
e linguisticamente diversificada, para coro, duas solistas e orquestra, que surpreende e atrai o público
a cada momento. As maravilhas da diversidade cultural e a valorização sustentável do planeta Terra são
mensagens presentes ao longo desta obra, cantada em sete idiomas. Com base num amplo espectro de
influências culturais, os movimentos apresentam ao público estilos musicais variados e impactantes, com
um ponto comum: a reverência alegre integrada na vida do Salmo 100 – “Alegrai-vos no Senhor, habitantes
de todas as terras” — apelando à inclusão social e à dignidade humana, numa mensagem contemporânea
que bem poderia ser “Todos diferentes, todos iguais”. Os movimentos da obra incluem latim litúrgico,
hebraico, árabe, mandarim, zulu e espanhol, e o movimento final combina vários desses idiomas com o
inglês. “Song of the Earth” é o andamento que convida à meditação sobre a sustentabilidade do planeta
Terra e ao sentido mais atual de um cuidado universal.
Contactos para reservas: reservasconcertoscsic@gmail.com
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV
Bilhete Normal - 10€| Descontos Praticados pelo TAGV - 8€

quinta-feira | 1 dezembro | 17:00
Atelier - A Fábrica
Performance | Música erudita

Forever After
Margarida Neves c/ Instituto de Estudos Filosóficos

Esta performance de música contemporânea é
escrita exclusivamente por mulheres compositoras.
A flautista e investigadora do IEF, Margarida Neves,
traz ao Ciclo de Música Orphika uma reflexão sobre o
tempo, o espaço e o mito. Dando voz às sonoridades
femininas oriundas de Taiwan, Israel, Reino Unido e
Portugal, o concerto é uma meditação artística alémfronteiras ao som da flauta e da música eletrónica.

sexta-feira | 2 dezembro | 21:30
Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra
Concerto | Música Erudita

Tiago Matias - 'Fantasia'. Repertório do
M.M. 97 no contexto da música europeia dos
séculos XVII e XVIII para guitarra barroca e tiorba.
Tiago Matias c/ Jornadas Mundos e Fundos

O programa do concerto de Tiago Matias coloca em diálogo o repertório do MM 97 com
o repertório europeu contemporâneo do manuscrito. As peças Fantasia, Rojão, Capona,
Marisapoles ou Chácara, de Abreu, Barros, Marques, Monteiro e Silva dialogam com a
Tocatta, Passacalla, Chaconne, Marizápalos e Jácara, de Sanz, Corbetta e Visée, entre
outros.
Relegado a mera nota de rodapé em algumas histórias da música, o repertório para viola
(guitarra barroca) foi o tipo de música instrumental mais disseminado na Europa e nas
Américas durante os séculos XVII e XVIII. Um dos três exemplares conhecidos de obras
para guitarra barroca em Portugal – "Cifras de Viola", recolhidas por Joseph Carneiro
Tavares Lamecense, a partir de um grande número de fontes portuguesas, mas também
espanholas, italianas e francesas – faz parte do Manuscrito Musical 97, na Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra, agora revisitado.
Lugares Limitados. Reservas para: pauloestuda@gmail.com

sábado | 3 dezembro | 18:30
Igreja de Santa Cruz
Concerto | Música erudita

Concerto de
intercâmbio com
Coro de Barcelona
Coro Misto da Universidade de Coimbra

O concerto do Coro Misto da UC com o Coro
da Faculdade de Farmácia da Universidade de
Barcelona (Cor de la Facultat de Farmàcia de
la UB) dá início ao intercâmbio entre os dois
grupos com o objetivo de fomentar a partilha
musical, promover a tradição universitária
de Coimbra e de Portugal e sensibilizar
os coralistas e o público em geral para a
diversidade musical e artística da Europa.

sábado | 3 dezembro | 17:00
Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra
Concerto | Música erudita

Ecos & Voltas –
A música portuguesa do Séc. XVII no
Cartapácio 22 dos Cónegos de Santa Cruz
Ensemble Suave Armonia c/ Miosótis Poético Associação Cultural e Jornadas Mundos e Fundos 2022

Do Fundo Musical da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra
chegam-nos, pelo ensemble Suave Armonia, em estreia moderna
absoluta, algumas das peças de um dos 16 fantásticos cartapácios
do séc. XVII, atribuídos aos Cónegos Regrantes de Santa Cruz de
Coimbra. Trata-se do MM 237, que contém 80 fólios de música em
latim e em língua vernacular cujo estudo nos ajuda à compreensão
das práticas musicais em Portugal no séc. XVII.
A iniciativa insere-se no projeto Mundos e Fundos do Centro de
Estudos Clássicos e Humanísticos da UC (CECH), e constitui a linha
da frente da pesquisa impulsionada na última década por José Abreu,
Paulo Estudante, Tiago Simas Freire e Hugo Sanches.
Lugares Limitados. Reservas para: miosotispoetico@gmail.com

sábado | 3 dezembro | 22:00
República da Praça
Performance | Improv

eu.ri.dice
Bernardo Rocha c/ Associação Cultural Apura

O projeto "eu.ri.dice", de duas poetas
emergentes da cidade, com a sonoplastia
de dois artistas, reflete ao longo de
2021 a colaboração interdisciplinar e as
possibilidades do universo sonoro.
Esta parceria inicia-se com a criação da
obra na residência artística integrada no
Ciclo Orphika e culmina com a performance
na República da Praça.

sábado | 3 dezembro | 15:30
Planetário do Observatório
Geofísico e Astronómico da
Universidade de Coimbra
Palestra-Concerto | Música erudita

Harmonia das Esferas
Apaixonadas
Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra

Palestra-concerto de divulgação de astronomia e de
canto clássico, onde as músicas e as intervenções
de ciência se interligam num espetáculo minimalista
para o público em geral: piano, voz e projeção de
imagens. As primeiras récitas desta palestraconcerto realizaram-se em 2020, no II Ciclo de
Música Orphika, mas este ano, levantadas as
medidas de distanciamento social, o programa
cumpre o desígnio original e pode ser apresentado
no Planetário do Observatório Astronómico.
Lugares Limitados. Reservas para: jmfernan@mat.uc.pt

sábado | 3 dezembro | 21:30
Sala do Hemispherium - Exploratório Centro
Ciência Viva de Coimbra
Concerto | World Music

Raiz | One woman band
world music
Associação CATRAPUM

Uma só voz e um só corpo multiplicam-se e transformamse. Canta com o povo que canta nos vídeos, com a acústica e
a arquitetura da sala, com o movimento sonoro e luminoso
num tom performativo, com recurso a pedais eletrónicos
e loops, em consonância com o público que interage. São
canções populares criadas pelo povo dos cancioneiros de
vários cantos do mundo, por investigadores e musicólogos
que mesclaram a antropologia com a música. Uma voz
que se multiplica na nossa voz: a nossa raiz cultural.
Lugares Limitados. Reservas para: catrapum.catrapeia@gmail.com

domingo | 4 dezembro | 17:00
Capela de São Miguel da
Universidade de Coimbra
Concerto | Música erudita

Liturgia
José Pedro Pinto c/ Acrítica CRL – Cooperativa Cultural

“Liturgia” é um concerto de música original para
órgão de tubos, coro e guitarra clássica, da autoria
de José Pedro Pinto, cujo trabalho para guitarra
clássica e órgão alia as raízes sólidas da técnica
virtuosa clássica ao voo mais livre das estruturas
musicais modernas. A interpretação coral fica a
cargo do jovem grupo coral viseense Spei Chorus,
que se junta ao compositor e intérprete José
Pedro Pinto.
Lugares Limitados. Reservas para: ojosepedropinto@gmail.com

domingo | 4 dezembro | 20:00
Atelier - A Fábrica
Concerto | World Music

MAcumbaBit
Plural Apotheosis

Na mitologia de raiz africana, a música, o
canto e os corpos formam um elo de ligação
ao divino. Através da fusão entre música
eletrónica contemporânea e experimentação
sonora, este concerto recupera o repertório
coral associado aos principais mitos da
cultura de matriz africana e dos Òrìṣà (ou
Orixás) na cultura afro-brasileira.

domingo | 4 dezembro | 21:30
Grande Auditório do Convento de S. Francisco
Concerto | Teatro Musical

Sofia Escobar e Orquestra da TAUC
Tuna Académica da Universidade de Coimbra

Na sua primeira passagem por Coimbra, a conceituada solista Sofia Escobar junta-se
à Orquestra da TAUC para apresentar um concerto que dá destaque ao género mais
marcante da sua carreira: o Teatro Musical. Este espetáculo será um momento de
celebração deste género musical, protagonizado por aquela que é reconhecida como
uma das melhores intérpretes de Teatro Musical no Reino Unido e em Espanha: um
momento mágico para todas as idades.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do Convento de São Francisco
Cadeiras de Orquestra e 1ª Plateia - Bilhete Normal - 12,00€ | Descontos Estudantes, maiores de 65,
grupos [mínimo dez pessoas]; desempregados; profissionais das artes performativas e de música - 10,00€
2ª Plateia e Balcão - Bilhete Normal - 10,00€ | Descontos Estudantes, maiores de 65, grupos [mínimo dez
pessoas]; desempregados; profissionais das artes performativas e de música - 8,00€

terça-feira | 6 dezembro | 21:30
Atelier - A Fábrica
Performance | World Music

Sopro - a alma canta
Secção de Escrita e Leitura da Associação Académica de Coimbra

Na cosmovisão ameríndia — especificamente
a Yanomami, da qual fala Davi Kopenawa —, o
canto dos xamãs tem uma relação direta com a
sagrada floresta. É o canto que evoca o espírito
das árvores, fazendo descer e cantar os xapiri
(grandes espíritos).
"Sopro" apresenta-se como uma floresta
sonora com a junção de temas do cancioneiro
brasileiro às experimentações musicais
nascidas da narrativa de Kopenawa.

terça-feira | 6 dezembro | 21:30
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música Erudita / Música Popular Brasileira

Yamandu Costa & Armandinho
Macêdo no Orphika
Mondego Jazz e Claudio Gadotti Music Managemen c/ Fado ao Centro

Aclamado pela crítica, Yamandu Costa tem encantado as plateias de todos
os lugares onde leva a sua incomum sonoridade, em simbiose com o seu
violão de sete cordas. A sua música carrega a marca da música do sul do
continente americano, cruzando-a com diferentes géneros musicais.
Armandinho Macêdo, com 58 anos de carreira musical, é uma referência
do Carnaval da Bahia. Com mais de 40 álbuns editados e premiado
em 2021 com o Grammy Latino, na categoria de melhor Álbum de
Rock/Música Alternativ. Os dois músicos associam-se neste concerto
para celebrarem cumplicidades e partilharem a música.
A convite destes virtuosos músicos, Francisco Costa, um dos talentos
emergentes da nova geração do Fado e Canção de Coimbra, abrirá o
programa do Concerto.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV | Plateia: 30€ | Balcão: 15€

quarta-feira | 7 dezembro | 18:30
Grémio Operário de Coimbra
Performance Musical | Outro

Momentos de ansiedade em
que o tempo parece parado
Grémio Operário de Coimbra

Espetáculo que combina a criação visual e fílmica (de Ricardo
Brito) com a interpretação musical ao vivo (de Gonçalo
Parreirão). A partir da recolha documental da realidade
de determinadas condições neurológicas (prosopagnosia,
daltonismo, simultagnosia, anosognosia) nasce um
filme experimental em que o tempo parece parar, quase
ausentar-se, e em conjunto com a faixa musical original
é criado um universo simbiótico entre imagem, projeção,
experimentação visual e sonora.
Lugares Limitados. Reservas para: gremiooperario.coimbra@gmail.com

quarta-feira | 7 dezembro | 21:30
TAGV - Teatro Académico Gil Vicente
Concerto | Música Erudita

Se a Neve Falasse
Orfeon Académico de Coimbra

O Orfeon desafia o público a participar numa
celebração de Natal diferente, que envolve a música
tradicional na interpretação contemporânea.
Natal é um tempo de felicidade, convívio, união
e reunião, sendo esse o mote deste espetáculo
familiar, que apresenta peças tradicionais
portuguesas natalícias de Fernando Lopes-Graça,
entre outros, num tom inovador e rejuvenescedor,
ao unir a música ao movimento da poesia e da
encenação.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do TAGV
Bilhete Normal 7€ | Descontos Praticados pelo TAGV 5€

quinta-feira | 8 dezembro | 21:00
Grande Auditório do Convento de S. Francisco
Concerto | Música Erudita

Concerto de Encerramento do
Ciclo de Música Orphika Cantata de Natal “O Pássaro Azul”
Paulo Bernardino c/ Orquestra Clássica do Centro

António Arnaut, “pai” do SNS, revela na sua obra “O Pássaro Azul” o verdadeiro
espírito natalício cristão. Nada de luzes, festas ou grandes banquetes.
Nesse cenário, o Homem sofre por todos aqueles que foram esquecidos
pela Humanidade. Enquanto uns festejam o “Natal”, Arnaut celebra o amor.
Esta Cantata procura “dar asas” ao “pássaro azul”, transpondo os textos
para o formato coral sinfónico, em homenagem à bravura do SNS e a todos
os artistas que tanto têm sido condicionados com a pandemia.
Bilhetes disponíveis na Bilheteira do Convento de São Francisco

eventos convergentes

De 8 a 29 de novembro de 2022
Consultar locais de realização dos eventos
em https://www.facebook.com/seccao.fado
Iniciativas pluridisciplinares

XVIII Mês do Fado
Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra

A Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra
(SF/AAC) irá apresentar, durante o próximo mês de
novembro, um conjunto de eventos que visam dinamizar
culturalmente a academia e a cidade de Coimbra.
À semelhança das edições anteriores, o XVIII Mês do Fado
irá promover várias iniciativas: uma noite de guitarradas,
serenatas e uma grande gala no TAGV entre outras.
Mantêm-se as visitas a algumas Repúblicas da cidade, onde
se realizarão diversas tertúlias.
Grupos atuais da SF/AAC, antigos elementos, figuras
importantes do Canto de Coimbra e mestres da execução
e construção da Guitarra de Coimbra participarão nas
várias atividades do programa.

quarta-feira | 9 novembro | 21:30
Grémio Operário de Coimbra
Lançamento de Disco

The Grauº - Três Tempos Lançamento de Vinil
The Grauº c/ Grémio Operário de Coimbra

O projeto musical The Grauº, em atividade desde
1994, no âmbito de três Ensaios-Concertos
distintos, que refletem uma Fase Temporal
(Bordeaux; Acidentalista e Mântrica) com elementos
e sonoridades diferenciadas, editará no dia 9, em
paralelo com a atuação em palco, um álbum em Vinil.

sábado | 26 novembro | 17:00
Fórum Online ID ZOOM 966 9528 1614
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/96695281614
Fórum Online

OMNIS TERRA -

Música, Inclusão, Diálogo Intercultural
e Resiliência - Experiências que mudam
os tempos
Associação Ecos do Passado - Coro Sinfónico Inês de Castro

A música como ferramenta de inclusão, diálogo intercultural e
resiliência está em discussão neste Fórum Online, que reúne
experiências, lideranças e projetos, que mudam os tempos
e as vidas das pessoas e que são inspiradores na promoção
de uma cidadania inclusiva. Este evento formativo também
apresenta o concerto “JUBILATE DEO – uma obra de Dan
Forrest, cantada em sete idiomas (latim, hebraico, árabe,
mandarim, espanhol, zulu e inglês) e que é considerada um
apelo ao diálogo entre os povos e à sustentabilidade de TODA
A TERRA, a uma só voz.

domingo | 27 novembro | 17:00
Igreja da Misericórdia em Viseu
Concerto

Liturgia – Estreia em Viseu
José Pedro Pinto c/ Acrítica CRL – Cooperativa Cultural

“Liturgia” é um concerto de música original para órgão
de tubos, coro e guitarra clássica, da autoria de José
Pedro Pinto, cujo trabalho para guitarra clássica e
órgão alia as raízes sólidas da técnica virtuosa clássica
ao voo mais livre das estruturas musicais modernas.
A interpretação coral fica a cargo do jovem
grupo coral viseense Spei Chorus, que se junta ao
compositor e intérprete José Pedro Pinto.

sexta-feira | 2 de dezembro
Colégio de S. Jerónimo
Secção de Estudos Artísticos
Seminário

Jornadas Mundos e Fundos
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da UC

Apresentação e discussão das várias investigações
em curso no seio do projeto "Mundos e Fundos"
do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da
Universidade de Coimbra.
Exposição em Curso

Exposição em Curso | 15:00 às 20:00
Project Room do Convento de São Francisco
Exposição

“SEMPRE NO AR!” – Exposição do Arquivo
da Rádio Universidade de Coimbra
Rádio Universidade de Coimbra

A RUC é um corpo vivo e, como tal, move-se, respira e expande-se. Percorrer a sua
história é percorrer, também, a história da Universidade, da Cidade e da Região. Este
espólio expõe a participação ativa da RUC na vida académica, desportiva e cultural da
cidade de Coimbra e, sobretudo, na sua transformação.
Resultado do cruzamento entre o arquivo da rádio e os contributos individuais
(indispensáveis) de todos os RUCianos, esta exposição, tal como a RUC, é um convite
à partilha, aprendizagem e experimentação.
Os materiais exibidos nesta exposição resultam dos tempos e das pessoas que
compõem a história da Rádio Universidade de Coimbra (RUC). Do Centro Experimental
de Rádio à RUC, das cantinas da universidade à emissão regular na última frequência
dos 100 MHz, da década de 40 até aos dias de hoje e de Coimbra para o Mundo.
Os trilhos dessa história são traçados por inúmeros locutores/as, redatores/as,
técnicos/as, relatadores/as e ouvintes. É esta massa RUCiana que se encontra
agora em exposição. Uma rádio com início na caixa mágica onde a luz de comando
está sempre no sinal “NO AR”.
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