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PROSPECÇÕES

JORGE GOMES
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DA GUITARRA DE COIMBRA

RUI PATO E ANTÓNIO ATAÍDE 
RECORDAM JOSÉ AFONSO

DA ALTA À BAIXA:
UM PERCURSO PELA
MÚSICA DE COIMBRA

Esta nuvem de canções é uma instalação interativa para toda a família, onde os trechos, 
músicas e instruções inspiradas na guitarra de Coimbra andam a toque de movimentos.
Alguém sozinho apenas toca uma guitarra, mas em família ou em grupo a livre expressão 
corporal convida à construção espontânea de experiências sonoras mais completas.                  
No espaço há pontos mágicos à espera de serem descobertos para, através do movimento, 
disparar sons que são traduzidos num universo mágico de formas, cores e sons em 
sintonia perfeita.

Ficha Artística/Técnica

Criação Nuno Loureiro Conceção Nuno Loureiro & José Alberto Gomes Ilustrações Nelson
Duarte Apoio e consultoria José Alberto Gomes Produção e representação WETUMTUM
Uma encomenda da Câmara Municipal de Coimbra/Convento São Francisco no âmbito do 
Festival “Correntes de um só rio - Encontro da Canção, do Fado, da Música e das Guitarras 
de Coimbra” de 2021.

“Mondego-Mandovi” é um filme-espetáculo que junta dois virtuosos violinistas de Coimbra
e de Goa, Manuel Rocha e Orlando de Noronha que contam as histórias destes dois rios 
que, os portugueses, na longa gesta dos Descobrimentos, tornaram um só. Cuca Roseta 
e Catarina Moura dão voz ao mar que os une através das toadas de um lado e de outro 
mundo português.

Ficha Artística/Técnica

Violino (GOA) Orlando de Noronha Viola (GOA) Óscar do Rosário Violino Manuel Rocha 
Braguesa Luís Pedro Madeira Baixo/Viola Ni Ferreirinha Voz Catarina Moura Voz Cuca Roseta

Após o interregno em 2020 imposto pela pandemia de Covid – 19, eis que regressa ao 
palco do Convento São Francisco a Grande Noite do Fado e da Canção de Coimbra na sua 
quinta edição.
Fiel à sua matriz e ao seu público, continua a dar palco aos criadores e intérpretes do 
Fado e da Canção de Coimbra, celebrando a história e seus protagonistas, mas divulgando 
também as novas tendências e valores, numa comunhão entre tradição e modernidade.
Em colaboração com a Câmara Municipal de Coimbra e o seu Departamento de Cultura, 
este evento, o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra coorganiza mais 
uma vez este evento, o qual integra atualmente o Festival “Correntes de um só rio”.
A Grande Noite do Fado e da Canção de Coimbra conquistou o seu espaço, pelo papel 
de divulgação e promoção que desempenha e lhe é reconhecido no panorama cultural da 
cidade de Coimbra. A tudo isto acresce este ano em particular um objetivo importante: o 
reencontro com o público após um jejum de dois anos, celebrando a criação e a fruição de
uma Canção que é nossa, e que sobreviveu à clausura e ao confinamento a que esteve 
(estivemos!) obrigados. E que, apesar de todas as condicionantes, se recomenda e se 
renova. Apesar das condicionantes conhecidas, os anos de 2020 e 2021 foram ainda assim
um tempo onde a criação não esmoreceu, tendo surgido vários trabalhos discográficos e 
projetos musicais, alguns dos quais queremos agora dar a conhecer.

Ficha Artística/Técnica

Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra
Cithara: Guitarra portuguesa Hugo Paiva de Carvalho Violoncelo Joana Sayal Guitarra
clássica Miguel Luís
Francisco Costa: Voz Francisco Costa Guitarra portuguesa Luís Barroso Guitarra 
clássica Luís Carlos Santos Baixo acústico Luís Ferreirinha
In.Dia: Guitarra clássica Diogo Passos Guitarra portuguesa Hugo Gamboias
João Farinha: Guitarra clássica Diogo Passos Guitarra portuguesa Hugo Gamboias 
Voz João Farinha Baixo acústico Ricardo Melo Bateria Ricardo Mingatos
Raízes de Coimbra: Voz Heitor Lopes Guitarra clássica Humberto Matias Voz Mário Rovira 
Guitarra portuguesa Octávio Sérgio Azevedo Guitarra portuguesa Paulo Alexandre 
Guitarra clássica Rui Pato Desenho de som António Lourenço e Gil Figueiredo Desenho 
de luz Filipe Ferreira Desenho de vídeo Nuno Trindade Produção executiva Coro dos 
Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra

COIMBRA-C, ESTAÇÃO EUROPA é o título de um conjunto de três recitais a apresentar no
Convento São Francisco entre setembro e novembro de 2021. O segundo recital chama-se
ESTAÇÃO MONDEGO, e aborda a tradição da canção conimbricense e a tradição lírica 
e poética associada a Coimbra, desde a criação da universidade até aos nossos dias, 
conjugando as sonoridades dos teclados, da guitarra de Coimbra e da eletrónica.

Ficha Artística/Técnica

Direção André Gago Produção executiva Anuartis Interpretação André Gago, Helena 
Faria e Sérgio Costa Fotografia Ana Zivick

Jorge Gomes nasceu em Coimbra em 19 de Julho de 1941. Tendo começado por aprender
viola aos 15 anos, o seu contributo tem sido notável no ensino da Guitarra de Coimbra –
cordofone que toca desde 1957. Foi, porém, a partir de 1971, que a sua faceta de professor
de Guitarra se começou a impor: inicialmente em sua casa e depois pelo FAOJ, ACM, 
Escola do Chiado (ligada à Câmara Municipal), Tuna Académica e Secção de Fado da AAC.
No fundo são 50 anos a ensinar em 80 anos de vida!
Estudioso e executante da obra de Artur Paredes, Jorge Gomes é um verdadeiro pedagogo
na transmissão aos mais novos da vivência humana e académica que deve marcar 
a aprendizagem da Guitarra de Coimbra, valorizando o espírito de fraternidade e de 
solidariedade que deve existir entre todos.
Aos alunos, Gomes deixa-os livres: «Dou o meu parecer crítico, até porque é inevitável, 
senão não era bom transmissor. E aguço-lhes o ânimo para tentarem, realmente, fazer as 
coisas com pés e cabeça, lembrando-lhes que não se podem desligar nunca da referência 
cultural coimbrã. Podem andar às voltas ou subir em espiral, mas têm que manter, pelo 
menos, o mínimo cultural que liga aquilo que estão a fazer à obra cultural de Coimbra. 
Aquilo que define tem que ficar, depois façam o que entenderem» (Jornal de Coimbra, 21 
Maio, 1997). O facto é que Mestre Jorge Gomes, nas suas aulas, limita-se a fornecer as 
“ferramentas” que são a base da escola guitarrística de Coimbra e que, para ele, estão em 
Artur Paredes.
Quem quiser, mais tarde, executar outros autores estará, segundo ele, habilitado a fazê-lo
e bem. Segundo Gomes, e em relação aos seus aprendizes, «o meu objetivo é dar-lhes 
conhecimentos para que sejam auto-suficientes, (…) esforçá-los a dominar a técnica, (…)
orientá-los nesse caminho e depois deixá-los criar» (Jornal de Coimbra, 25 Jul. 1990).
Mestre Jorge Gomes é o único e grande responsável pelo forte impulso e difusão que a 
Guitarra de Coimbra sofreu a partir do último quartel do século XX e Coimbra deve-lhe um 
reconhecimento pelo facto desta Guitarra ter recomeçado a ser executada pelas novas 
gerações surgidas após o 25 de Abril de 1974.

Este evento inclui uma atuação musical de antigos alunos do Mestre Jorge Gomes.

Rui Pato regressa às canções de José Afonso. E “traz um amigo também” - António Ataíde,
que vai cantar com ele e assim realizar um sonho “secreto” de criança. Desde muito cedo
ouvia o seu ídolo acompanhado pela guitarra mágica de Rui Pato. Vai ser um palco cheio
de história e de magia.

“Quando José Afonso ouviu os primeiros acordes da sua viola terá dito:
- É ele que vai tocar comigo. É com ele que quero gravar as minhas músicas.
O Zeca tinha regressado a Coimbra. Trazia na bagagem novas canções e uma imensa 
vontade de dizer algo de novo. Para trás deixava a sua marca no fado, mas conservava os
amigos e as suas andarilhanças por uma Coimbra que nunca mais foi a mesma depois da
sua passagem.
Em 1962, o país vivia momentos difíceis. Era um tempo de rupturas. A Cidade afirmava-se
contra a ditadura, clamando uma urgente vontade de mudança. José Afonso e Adriano 
Correia de Oliveira estavam na linha da frente de um combate que fez da canção uma arma
e um símbolo de esperança e liberdade.
Rui Pato tinha 16 anos. E com a sua viola, ajudou-os a dar a volta ao texto. Mais tarde, a PIDE 
não o deixou viajar para Londres onde ia gravar o disco “Traz outro amigo também”. Como 
represália pela sua participação na greve estudantil de 1969, confiscaram-lhe o passaporte.
Convidado para cantar com Bob Dylan e Joan Baez contra a guerra do Vietnam, Zeca disse
que não ia sem ele. E não foi.”

Manuel Alegre Portugal

Ficha Artística/Técnica

Viola Rui Pato Voz António Ataíde
Convidados: Guitarra portuguesa Bruno Costa Guitarra clássica Nuno Botelho

“Da Alta à Baixa: um percurso pela música de Coimbra” é um espetáculo didático que pretende 
revisitar a história e raízes da Canção de Coimbra no seu duplo filão, popular e académico. 
Com uma vertente narrativa e teatral, o espetáculo percorre alguns dos momentos que 
caracterizam e marcam o percurso evolutivo da música coimbrã, tais como as fogueiras de S. 
João, as serenatas futricas e estudantis, os salatinas, a primeira geração d’oiro do Fado de 
Coimbra, ou os saraus académicos. Mas, porque este património continua vivo, o espectador 
poderá ainda assistir à performance dos grupos da Secção de Fado, criados com o objetivo 
de preservar esta matriz musical nas suas mais variadas vertentes: o Grupo de Fados e 
Guitarradas, a Orquestra Típica e Rancho, a Orxestra Pitagórica, o Grupo de Cordas, a 
Estudantina Universitária de Coimbra e a Estudantina Feminina de Coimbra.

Ficha Artística/Técnica

Direção musical e arranjos Mauro Sérgio Silva Texto Emanuel Nogueira e Pedro Andrade
Encenação Francisco Cidade e Pedro Andrade Adereços Rita Rebelo Imagem Michael da 
Silva Esteves Representação, música, e demais papéis estudantes sócios da SF/AAC

Musicar o encontro da memória com o desconhecido”, ideia surgida em diálogo, entre os 
multi-instrumentistas Ricardo Grácio e Leonel Mendes, tem sido o mote de um trabalho que 
desenvolvem, cientes que a memória é algo que se cultiva, que o desconhecido está muitas 
vezes no que julgamos mais próximo e que ambos são os ingredientes do tipo de viagem que 
inventa algo que se quer contar. Exploradores ferozes, portanto, sem qualquer preocupação 
de identidade ou classificação estilísticas, têm na aventura do experimentar a ponta do fio 
com que procuram a trama dos sons que propõem a quem ouvir por bem.

Ficha Artística/Técnica

Viola Beiroa, Guitarra Clássica, Guitarra Elétrica, Flauta Transversal Ricardo Grácio 
Guitarra Folk, Guitarra Elétrica Leonel Mendes

Fundado em janeiro de 2020, mu[n]da | fado collective é um coletivo de músicos eclético, 
onde a tradição se ergue junto da contemporaneidade.
Uma celebração da diversidade do expoente máximo da expressão artística conimbricense 
- o fado, recorrendo à exploração de sonoridades históricas em sinergia com timbres atuais.
Sediado em coimbra, é um projeto único e inovador que percorre o espólio das canções 
que nos lembram a cidade e as suas gentes, através de arranjos e versões originais, conta 
histórias de forma mágica, proporcionando um momento único ao público.
Constituído por músicos das mais diversas áreas, este coletivo reparte-se em dois grupos 
distintos – um ensemble de instrumentos de sopro e um trio de fado. É a união destas 
identidades, inspiradas nas heranças culturais, que torna cada espetáculo ímpar.

Ficha Artística/Técnica

Voz Eduardo Almeida Guitarra portuguesa Guilherme Catela Viola Diogo Passos Flauta 
Irina Camões Clarinete Ana Emanuel Nunes Fagote Rita Pereira Trompete e Fliscorne 
João Serrano Trompa Ana Rosa Carvalho Tuba Tiago Pereira

Gravado em Coimbra, no Convento São Francisco, em 2020, “Entre Paredes” é uma 
emocionante homenagem à música portuguesa com o nome de Carlos Paredes.
19 anos depois de ter lançado “Ao Paredes Confesso” (2002), Bernardo Moreira edita “Entre 
Paredes” com um sexteto de luxo, e em registo de conclusão, a forma como tem sido ouvinte
da obra do guitarrista Carlos Paredes.
O contrabaixista demorou três anos a concretizar o álbum, entre a escuta renovada dos 
temas de Carlos Paredes, o trabalho de apropriação e composição e o tempo de gravação,
que foi adiado por causa da pandemia da covid-19 e que só aconteceu em novembro passado.
Esta cidade, onde o contrabaixista tem ligações familiares, e onde Carlos Paredes nasceu a 
14 de fevereiro de 1925, está também impregnada no novo disco.

Ficha Artística/Técnica

Contrabaixo Bernardo Moreira Trompete João Moreira Saxofone alto Tomás Marques 
Piano Ricardo J. Dias Guitarra Mário Delgado Bateria Joel Silva Técnico de Som Mário 
Pereira Luz Alberto Pinheiro

Luuuuuuuu
Luísa

Quando a Luísa canta parece que foi mesmo a pensar em cada um de nós. Há sempre uma 
história, um episódio, um personagem que faz parte das nossas vidas. E depois a sua voz 
aninha-nos, porque ela sabe intensa e apaixonadamente o que é dar colo. Os seus 3 bebés 
ensinaram-lhe a pintar a voz de muitas cores, e a escrever melodias que só os bebés entendem.
Ali no palco, gatinhando em direção à sua guitarra, o público maior deixa-se encantar e 
exercita os primeiros vocalizos em dueto com ela. Só os pais e as mães sabem quem é a 
Luísa Sobral. Os bebés têm o surpreendente privilégio de simplesmente se sentirem atraídos 
pelo colo das suas canções.

Mmmmmm
Luísa

Ficha Artística/Técnica

Solista convidada Luísa Sobral Voz e direção Paulo Lameiro Saxofone barítono Alberto 
Roque Saxofones alto e soprano José Lopes Acordeão Pedro Santos Voz e movimento 
Inesa Markava Voz Isabel Catarino

Observações
Não são permitidas entradas após o início do espetáculo.

O “Tempo sem Sombras”, entre a beleza e a crueldade de um tempo sem tempo para sermos, 
para estarmos, entre a luz e uma escuridão que quase consome, entre o ser e o querer, num 
tempo onde o sonho do que quer e sabe que pode alcançar, homem e artista, e o negrume 
de um tempo sem igual, sem chão, nem abraço. Assim nasce, depois de SOLTO, e uma vez 
mais em nome próprio de João Farinha, a música que tem sido e é caminho e destino, ponto 
de partida e de chegada numa revisitação de alguns clássicos do Fado de Coimbra e numa 
homenagem a compositor e interprete desse “Tempo Sem Sombras”, Nuno Guimarães e 
António Bernardino.
“Tempo sem sombras” é um projeto musical de João Farinha, que pretende continuar a 
desbravar novos caminhos para uma música, que é ainda Fado, através da fusão com outros 
instrumentos, mas também da colaboração com artistas de outras latitudes musicais que 
não as do Fado de Coimbra. Inovar e trazer novas sonoridades para um Fado, que sim, 
é de Coimbra, renovando-o e adaptando-o a novas realidades, querendo chegar a novas 
geografias, novos palcos e novos públicos.

Ficha Artística/Técnica

Voz João Farinha Multi-instrumentista José Rebola Guitarra portuguesa Hugo Gamboias 
Viola Diogo Passos Baixo Ricardo Melo Percurssão Ricardo Mingatos Técnico de som 
Toni Lourenço Técnico de luzes Paulo Brites Road manager Pedro Seixas

Em 2004, no texto de apresentação do CD “Prospecção”, António Nunes perguntava: “Por 
onde nos levam o barítono Jorge Machado, os guitarristas Fernando Marques/Pedro Nunes,
o viola Manuel Vaz, e o cravista Nuno Oliveira, vencedores que foram da primeira edição do 
Prémio Edmundo de Bettencourt. Nesse mesmo texto a resposta ia ao encontro da ideia de 
um caminho “para os terrenos da após modernidade, onde há menos de «revolução» e mais 
de «evolução na continuidade» ”.
Volvidos que foram dezassete anos, poderemos formular uma nova questão procurando 
saber por onde nos leva a Canção de Coimbra? Pergunta de resposta difícil, em tempos 
incertos para a cultura…
Tendo presentes estas reflexões, este espetáculo, idealizado na sequência do desaparecimento 
precoce de Manuel João Vaz, cujo percurso na Canção de Coimbra se entrelaçou (desde 
1997), com o Grupo Canção de Coimbra, não é mais do que um tributo ao músico, ao amigo. 
Nele serão primordialmente apresentados temas do CD “Prospecção” e de outros registos 
discográficos que contaram com a participação de Manuel João Vaz.

Ficha Artística/Técnica

Fernando Marques Ensemble Entre dois Rios – Canção de Coimbra Grupo de Fados e 
Guitarradas da Secção de Fado da AAC Grupo de Fados “Tunos de Todos os Tempos” 
Participação Especial Quarentuna de Coimbra

INSTALAÇÃO

RECITAL

TERTÚLIA

MÚSICA

espaço ANTIGA SALA DO CAPÍTULO
data | hora 01 OUT — 10 OUT | 15H00 — 20H00
classificação etária Todos os públicos
bilhetes Gratuito

espaço PRAÇA DAS BANDEIRAS
data | hora 01 OUT | 22H00
classificação etária M/6
duração 60 minutos
lotação 250 lugares
bilhetes Gratuito

espaço GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 07 OUT | 21H30
classificação etária M/6
duração 75 minutos
lotação 1092 lugares + 7 lugares MR
bilhetes 5€ — 8€

espaço FOYER DO GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 09 OUT | 18H00
classificação etária M/12
duração 75 minutos
lotação 50 lugares
bilhetes 5€ — 7€

espaço FOYER DO GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 05 OUT | 17H00
classificação etária M/6
duração 90 minutos
lotação 70 lugares
bilhetes Gratuito

espaço ANTIGA IGREJA
data | hora 02 OUT | 21H30
classificação etária M/6
duração 60 minutos
lotação 400 lugares
bilhetes 5€ — 7€

espaço GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 03 OUT | 18H00
classificação etária M/6
duração 150 minutos
lotação 1092 lugares + 7 lugares MR
bilhetes 5€ — 8€

espaço CAFÉ-CONCERTO
data | hora 05 OUT | 19H00
classificação etária M/6
duração 30 minutos
bilhetes Gratuito

espaço ANTIGA IGREJA
data | hora 08 OUT | 21H30
classificação etária M/6
duração 60 minutos
lotação 400 lugares
bilhetes 5€ — 7€

espaço GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 09 OUT | 21H30
classificação etária M/6
duração 75 minutos
lotação 1092 lugares + 7 lugares MR
bilhetes 5€ — 8€

espaço PALCO DO GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 10 OUT | 10H00 e 11H30
classificação etária Todos os públicos
duração 45 minutos
lotação 21 famílias
bilhetes 8€

espaço GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 05 OUT | 21H30
classificação etária M/6
duração 75 minutos
lotação 1092 lugares + 7 lugares MR
bilhetes 5€ — 8€

espaço ANTIGA IGREJA
data | hora 10 OUT | 18H00
classificação etária M/6
duração 75 minutos
lotação 400 lugares
bilhetes 5€ — 7€
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CORRENTES
DE UM SÓ RIO

ENCONTRO 
DA CANÇÃO,
DO FADO,
DA MÚSICA,
E DAS GUITARRAS
DE COIMBRA

Trata-se de um festival, cuja primeira edição, aconteceu no outono de 2018, numa cidade que prepara a sua candidatura a Capital 
Europeia da Cultura 2027, com os olhos postos no futuro, sem esquecer a sua matriz identitária e contou, desde o início, com 
a entusiasta colaboração de numerosos músicos e artistas de Coimbra. O Fado e a Canção de Coimbra são o elemento central 
de uma programação composta por propostas ecléticas, que resultam de um convite a artistas da cidade, mas também a artistas 
que, inspirados pela tradição musical Coimbrã, definiram os seus percursos ligados a esta arte. 

MUSICALMENTE COM LUÍSA SOBRAL


