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.

3 novembro - 8 dezembro

•

2020

8

•

novembro

•

16h

Igreja de Santa Cruz

Sons da História
Orquestra Clássica do Centro; Bando de Surunyo;
Maestro Jan Wierzba; Compositor convidado: Dimitris Andrikopouplos

espetáculos

Tendo como ponto de partida a música composta no Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra, e como alicerce o estudo e edição crítica realizados
por Hugo Sanches de obras inéditas do fundo musical da Biblioteca Geral
da Universidade de Coimbra (BGUC), a Orquestra Clássica do Centro
apresenta em estreia a obra encomendada ao compositor Dimitris
Andrikopouplos e um repertório que tem como convidado
"O Bando de Surunyo".
Os temas do Concerto são: Música e festa em Coimbra no século XVII
– 2020 e Devoção e política nos tempos da Restauração – 2021
Lugares limitados. Reserva obrigatória em www.orquestraclassicadocentro.org/.

8

•

novembro

•

21h

11

•

novembro

•

18h30

Teatro Académico de Gil Vicente

Casa das Caldeiras

A música e a Universidade:
uma viagem de 730 anos

De Coimbra com Amor

Tuna Académica da Universidade de Coimbra

O amor. O mesmo amor que
Pedro deu a Inês e que ficou
enredado nas águas de um rio
que nunca quis levá-lo. Esse amor
que haveria de dar voz a poetas
e a cantores, que cantaram de
novo e sempre o amor maior,
o mais puro, o que fica para
lá da morte e da crueldade.
Pedro e Inês. E o amor. E as
águas do Mondego. E o fado que
lhe dá pranto, que lhe dá voz, que
lhe dá razão. De Coimbra, com
Amor. Os músicos do Fado ao
Centro e convidados especiais.

Em ano de efeméride, a Tuna Académica da Universidade de Coimbra
(TAUC) revisita a história da UC através da música! Abarcando as épocas
e marcos que acompanharam a vida musical da Universidade desde a
sua fundação até à atualidade, este concerto apresenta obras do arquivo
da Biblioteca Geral da UC e TAUC, entre outras.
Lugares limitados à venda na bilheteira do TAGV

Fado ao Centro

Lugares limitados: Reserva
obrigatória através do email:
management@fadoaocentro.com
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•

novembro

•

21h30

13

•

novembro

•

18h30

Capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra

Capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra

Que sonoramente canta.
Música policoral de Coimbra (1654)

O Nosso Rei dos Instrumentos

Jangada dos Sentidos

Ensemble Suave Armonia, dir. Carlos Meireles
Inserido nas jornadas Mundos e Fundos (CECH-UC), este concerto,
intitulado “1654: Que sonoramente canta – a música policoral de Santa
Cruz de Coimbra” irá incluir a 1ª audição moderna de muito do repertório
conservado no MM 237, um manuscrito recentemente restaurado pela
UC. A interpretação está a cargo dos Absolute Voce Ensemble, dir.
Carlos Meireles (20 músicos).

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: pauloestuda@gmail.com

Organista da Capela de S. Miguel da UC
Construído em 1733, no apogeu do reinado d’ “O magnânimo”, o órgão
da capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra constitui um dos
exemplares mais fascinantes
da organaria ibérica.
Este magnífico instrumento
está a ser redescoberto
pelos conimbricenses e pela
sua academia. Aproveite a
oportunidade para conhecer
um dos instrumentos mais
emblemáticos do mundo, um
repertório próprio comentado
pelo organista titular.
Lugares limitados: Reserva
obrigatória através do email:
organista.capela@uc.pt
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•

novembro

•

16h

Planetário do Observatório Geofísico e
Astronómico da Universidade de Coimbra

Harmonia das Esferas Apaixonadas

14

•

novembro

•

18h30

Capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra

Este mar de amores norte.

Música e poesia para o Natal
(Santa Cruz de Coimbra, c1650).
O Bando de Surunyo, dir. Hugo Sanches; Mundos & Fundos

Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra
Palestra-concerto de divulgação em astronomia e o canto clássico onde
as músicas e as intervenções de ciência se vão interligando de forma
coerente. O espetáculo concebido e interpretado pelo astrónomo João
Fernandes, com participação da pianista Raquel Resende, foi desenhado
para espaços de pequenas dimensões e segue um modelo minimalista:
piano, voz e projeção de imagens na cúpula do Planetário. O título é
inspirado na obra do astrónomo Johannes Kepler, publicada em 1619,
de nome “Harmonices Mundi” (trad. Harmonia das Esferas). Repetição
no dia 5 de dezembro.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do link:
https://bit.ly/CiclodeMúsicaOrphika

Concerto de música erudita centrado no reportório do Mosteiro de
Santa Cruz conservado na Biblioteca da UC, construído a partir dos
manuscritos musicais recentemente restaurados. O concerto estará
a cargo do ensemble ‘O Bando de Surunyo’, dir. Hugo Sanches (12
músicos). Integra o programa das Jornadas Mundos e Fundos 2020.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: pauloestuda@gmail.com
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novembro

•

21h30

Capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra

18

•

novembro

•

21h30

Teatro Académico Gil Vicente
Concerto do XVII Mês do Fado –

De ventre matris meae

100 Anos da Geração de Oiro

Cupertinos, dir. Luís Toscano
Mundos & Fundos

Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra

Concerto do grupo Cupertinos com a Direção de Luís Toscano integrado
nas ‘Jornadas Mundos e Fundos’

Integrado no XVII Mês do Fado, este concerto revisitará e celebrará o
centenário da primeira Geração de Oiro da Canção de Coimbra. Além do
reportório dessa geração, serão apresentados os mais recentes temas
originais dos grupos da Secção de Fado. O Concerto solidariza-se com a
Pró-Secção de Boccia da AAC revertendo a receita a favor desta Secção.

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: pauloestuda@gmail.com

Lugares limitados à venda na bilheteira do TAGV

21

•

novembro

•

18h

27

•

novembro

•

Capela de S. Miguel da Universidade de Coimbra

Teatro Paulo Quintela

Tocando e Cantando
nos juntamos a ORPHIKA

O Canto dos Dias

ASSOCIAÇÃO ANTÓNIO FRAGOSO (AAF)

Concerto que junta a Orquestra
OPUS 21 e o Coro Misto da
UC. Do programa constam
duas estreias (no continente).
Uma delas é o Te Deum de
Pedro Macedo Camacho, peça
criada em honra dos 600 anos
da descoberta da Madeira; a
segunda é uma transcrição feita
por António Novais, das canções
de A. Fragoso para coros.
Lugares limitados.
Reserva obrigatória através do email:
aaf@antoniofragoso.com

18h

GEFAC - Grupo de Etnografia e Folclore da Academia de Coimbra
O Canto dos Dias é um espetáculo musical cujo alinhamento procura
trazer ao presente as melodias, ritmos e palavras cantadas que
marcaram o tempo quotidiano – o trabalho, a festa, os rituais…
– de comunidades rurais portuguesas de diferentes geografias.
Enriquecem-no os figurinos da autoria de Filipa Malva que resultam de
um notável trabalho de investigação.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: gefac.uc@gmail.com

27

•

novembro

•

21h

1

•

dezembro

•

18h

Transmitido em:
www.facebook.com/helder.santos.946179

Grande Auditório do Conservatório
de Música de Coimbra

Show Grau Live Digital 2020

IX Encontro de Big Bands
da Tuna Académica da
Universidade de Coimbra
Tuna Académica da Universidade de Coimbra

Coletivo Universal
Concerto comemorativo dos 15
anos do álbum “Co-Existências”
(Edições Pirataº, 1999-2005) do
artista Grau. Uma performance
que alia um repertório de
inspiradas músicas com a
pesquisa poética do compositor e
intérprete de Coimbra.

Inserido nas comemorações do 25º aniversário da Big Band Rags
da TAUC, e contando com a participação da Orquestra de Jazz do
Conservatório de Música de Coimbra, este evento pretende revisitar
todo o percurso da Big Band Rags e alguns dos temas mais icónicos de
entre os interpretados ao longo dos anos pelo grupo. Com a participação
especial de solistas, antigos músicos e antigos maestros do grupo
convidados especiais para este concerto comemorativo dos 25 anos.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: tunauc@gmail.com

1

•

dezembro

•

21h30

Teatro Académico de Gil Vicente

Ensemble Mondego - Concerto de Estreia
Jazz ao Centro Clube
Ensemble Jazz ao Centro é uma plataforma para compositores e
intérpretes da Região de Coimbra, com uma geometria variável e
que se renovará ao longo do tempo. Em estreia absoluta, o ensemble
reúne 8 músicos, sob a Direção Artística de João Mortágua e Ricardo
Formoso. As peças que o grupo irá interpretar resultam de encomendas
aos compositores Andreia Santos, Luís Figueiredo, Gonçalo Moreira,
João Mortágua e Ricardo Formoso. O ensemble é constituído por 3
saxofones, 2 trompetes, 1 trombone, 1 contrabaixo e 1 bateria. O
Mondego apresenta uma variedade de dimensões sonoras capturadas
num conjunto de composições originais de cinco músicos da região
centro do país. O programa do concerto é variado (dada a diversidade de
estilos composicionais) e a liberdade
concedida à improvisação e ao
desenvolvimento da identidade de
todos os músicos intervenientes,
num contexto onde predomina o
ritmo e o contraponto melódico.
Lugares limitados à venda
na bilheteira do TAGV

5

•

dezembro

•

16h

Planetário do Observatório Geofísico e
Astronómico da Universidade de Coimbra

Harmonia das Esferas Apaixonadas
Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra
Palestra-concerto de divulgação em astronomia e o canto clássico onde
as músicas e as intervenções de ciência se vão interligando de forma
coerente. O espetáculo concebido e interpretado pelo astrónomo João
Fernandes, com participação da pianista Raquel Resende, foi desenhado
para espaços de pequenas dimensões e segue um modelo minimalista:
piano, voz e projeção de imagens na cúpula do Planetário. O título é
inspirado na obra do astrónomo Johannes Kepler, publicada em 1619,
de nome “Harmonices Mundi” (trad. Harmonia das Esferas).
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do link:
https://bit.ly/CiclodeMúsicaOrphika

5

•

dezembro

•

17h

5

•

dezembro

•

21h

Colégio de S. Bento - Anfiteatro III
do Departamento de Ciências da Vida

Igreja de São José

Tanta terra numa só

Dar a Voz a quem dá a Mão

Pardalitos do Mondego

Coro Misto da Universidade de Coimbra

A vinda continuada de estudantes de outras localidades para Coimbra,
contribuiu para que a cidade ganhasse importância cultural e social. Na
música, o estilo identificativo da urbe é o fado. O estudante, vindo de fora,
carrega consigo as tradições e referências culturais da sua terra natal e a
inevitável saudade, o que poderá explicar a composição de fados que cantam
as localidades e adaptam temas populares do cancioneiro regional.

No dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, o Coro Misto
da Universidade de Coimbra realizará um Encontro de Coros de índole
solidária, aliada ao espírito natalício característico da época, e cujos
donativos reverterão para a associação CASA, onde o voluntariado tem
um papel fundamental. O CMUC junta-se ao Coro dos Antigos Orfeonistas
da UC, ao Coral do ICBAS e ao Ensemble As Musas, para interpretar o
concerto “Dar a Voz a quem dá a mão”. Será interpretada pelo conjunto de
coros uma peça inédita evocando a união e a solidariedade.

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: gamreis@sapo.pt

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: coro.misto.uc@gmail.com

7

•

dezembro

•

21h30

8

•

dezembro

•

18h30

Transmitido a partir da Sé Velha de Coimbra

Transmitido a partir da Igreja do Convento
de São Francisco em www.uc.pt/emdireto

140 anos do Orfeon Académico de Coimbra:
Visitação do Messias de Handel

À Imaculada Conceição, Rainha de Portugal.

O Orfeon Académico de Coimbra celebra o seu 140º aniversário com uma
visitação da majestosa peça de Georg Friedrich Handel, “O Messias”.
Este concerto intimista será transmitido em direto online, através das
redes sociais, a partir da Sé Velha.

Associação CulturXis - Coimbra
A 8 de dezembro de 2020 comemoramos os 700 anos da primeira
missa celebrada em Portugal dedicada à Imaculada Conceição, cujo
dogma irradiou no nosso país a partir da Sé Velha de Coimbra, sendo
de realçar a ação da Rainha Santa Isabel. Para assinalar a efeméride,
a diocese, a cidade e a sua universidade promovem um concerto com
obras especialmente compostas para o centenário da proclamação do
dogma da Imaculada Conceição que serão confiadas à BGUC. O concerto
conta com a participação do Manuel Faria Ensemble e do Organista João
Santos sob a direção do Maestro Paulo Bernardino.

3

•

novembro

•

18h

Teatro Paulo Quintela
Ciclo de palestras-concerto “Desvendar a música”
Tuna Académica da Universidade de Coimbra
Com o lema a música e as Faculdades, interligam-se e exploram-se
várias áreas do saber. A primeira palestra conta com a participação do
Prof. Rui Vilão (Física) e é acompanhada pelo Grupo de Metais da TAUC.

eventos
convergentes

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email:tunauc@gmail.com

5

•

novembro

•

12h

Sala D. João III - Arquivo da UC
Lançamento do segundo CD do Grupo Cupertinos
Cupertinos
Mundos & Fundos
Conferência de Imprensa de lançamento do segundo CD do Grupo
Cupertinos com uma pequena apresentação musical de 15 minutos,
realizada por alguns elentos do grupo.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: pauloestuda@gmail.com

10

•

novembro

•

20h

Transmitido em: www.aquarelabrasileira.com.br
Coimbra Música & Conversas
Aquarela Brasileira Multimedia
Ciclo de conversas sobre música, formação musical, apoio à cultura
e sobrevivência artística em tempos de pandemia, entremeadas por
improvisos musicais. Com participação de João Silva, Carlos Mendes,
Miriam Jorge e Júlio Martins ao longo de 4 sessões.
A Primeira Sessão conta com a participação de João Silva que é músico,
compositor, produtor, membro fundador da banda “a Jigsaw”, coordenador
e fundador da casa de criação Blue House.

13

•

novembro

•

10h

Biblioteca da Casa das Caldeiras
Jornadas Mundos e Fundos 2020
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da Universidade de Coimbra
Tertúlia entre os investigadores da equipa Mundos e Fundos em jeito de
balanço nas vésperas de uma década de atividade.
Atividade limitada a 15 participantes
com inscrição obrigatória através do e-mail: pauloestuda@gmail.com

14

•

novembro

•

15h

Centro Cultural Dom Dinis (A CONFIRMAR)

11

•

novembro

•

18h

Auditório da Reitoria da UC
Ciclo de palestras-concerto “Desvendar a música”

Fado – Canção de Coimbra: modulações sonoras…
Secção de Fado da Associação Académica de Coimbra

Com o lema a música e as Faculdades, interligam-se e exploram-se várias
áreas do saber. Segunda Palestra com a participação da Prof. Margarida
Lima (Psicologia) acompanhada pelo Ensemble de Jazz da TAUC.

Debate sobre o Fado / Canção de Coimbra a partir de uma abordagem
multifacetada por um grupo de convidados. A história e sua prática atual
do fado, a sua transmissão e preservação, quer através do seu ensino
como da performance pública, a investigação científica recente sobre
estudos da voz serão abordados neste evento incluído na programação
do XVII Mês do Fado.

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email:tunauc@gmail.com

Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: seccaodefado@gmail.com

Tuna Académica da Universidade de Coimbra

14

•

novembro

•

17h30

21

•

novembro

•

21h

Planetário do Observatório Geofísico
e Astronómico da Universidade de Coimbra

Pátio das Escolas , junto à entrada da Capela de São Miguel
Pro Musica Antiqua

Observação Astronómica

Associação António Fragoso

Nuno Peixinho
Lugares limitados.
Reserva obrigatória através do link: https://bit.ly/CiclodeMúsicaOrphika

17

•

novembro

•

20h

Transmitido em: www.aquarelabrasileira.com.br
Coimbra Música & Conversas

O agrupamento PRO MUSICA ANTIQUA atua no Pátio das Escolas saudando
o público que irá assistir ao concerto principal.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: aaf@antoniofragoso.com

24

•

novembro

•

20h

Transmitido em: www.aquarelabrasileira.com.br
Coimbra Música & Conversas

Aquarela Brasileira Multimedia

Aquarela Brasileira Multimedia

Ciclo de conversas sobre música, formação musical, apoio à cultura
e sobrevivência artística em tempos de pandemia, entremeadas por
improvisos musicais.
A segunda sessão do ciclo conta com a participação de Carlos Mendes.
- Carlos Mendes é baterista, compositor, cantor e lidera a banda The
Twist Connection. Já integrou combos como The Parkinsons, WrayGunn,
Bunnyranch e Tédio Boys.

Ciclo de conversas sobre música, formação musical, apoio à cultura
e sobrevivência artística em tempos de pandemia, entremeadas por
improvisos musicais.
A Terceira sessão do Ciclo conta com a participação de Miriam Jorge.
- Miriam Jorge é advogada, praticante e facilitadora de Yoga, fundadora
de várias associações e intérprete de canções de conexão espiritual
junto ao grupo Alma Folk.

27

•

novembro

•

18h30

Liquidâmbar
Coimbra Criadora: conversa com compositores
Jazz ao Centro Clube
(Re)imaginar Coimbra enquanto Cidade criadora/criativa e valorizar a
produção artística local na sua ligação com o Mundo, são os motes para esta
Roda de Conversa, aberta a todos e todas interessadas nestas matérias.
Lugares limitados. Reserva obrigatória através do email: josemiguel.jacc@gmail.com

1

•

dezembro

•

20h

Transmitido em: www.aquarelabrasileira.com.br
Coimbra Música & Conversas
Aquarela Brasileira Multimedia
Ciclo de conversas sobre música, formação musical, apoio à cultura
e sobrevivência artística em tempos de pandemia, entremeadas por
improvisos musicais.
A última sessão do Ciclo Coimbra Música & Conversas conta com a
participação do Músico Risko. Risko (Júlio Martins) é rapper, integrante
do coletivo Velha Capital, e tem dois discos no currículo. Está em fase
de lançamento de seu novo álbum, intitulado “Palavra de risco”.

5

•

dezembro

•

17h30

Planetário do Observatório Geofísico
e Astronómico da Universidade de Coimbra
Observação Astronómica
Nuno Peixinho
Lugares limitados.
Reserva obrigatória através do link: https://bit.ly/CiclodeMúsicaOrphika
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