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TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  2 de janeiro 
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação  
entre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

JANEIRAS
I  4 de janeiro
Y  Ruas de Almedina
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE

:  União de Freguesias de Coimbra

VISITA AOS PRESÉPIOS 
DE COIMBRA
I  5 de janeiro
Y  Igreja da Sé Nova e várias igrejas e locais com 

presépios expostos
Ъ  14h30
ENTRADA LIVRE

Recriação, por parte do Grupo Folclórico de Coimbra, da 
antiga tradição de Coimbra de visitar os presépios da cidade 
na época natalícia. A visita inicia-se na igreja da Sé Nova e 
prossegue pelas várias igrejas da cidade e outros locais. Junto 
a cada presépio serão entoados cânticos de louvor ao meni-
no Deus.
:  Grupo Folclórico de Coimbra

POP-UP |  OFICINA
I  5 de janeiro
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 
dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CONCERTO DE ANO 
NOVO |  ORQUESTRA 
CLÁSSICA DO CENTRO
I  5 de janeiro 
Y  Salão Nobre dos Paços do Município
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE

Sérgio Martins, tenor 
Hélia Castro, soprano 
Maestro Jan Wierzba
Seguindo o costume musical de Viena de Áustria, afirmado a 
partir de 1945 no contexto do pós Segunda Guerra Mundial 
como evento cultural evocativo dos valores da Esperança, 
da Amizade e da Paz, a Câmara Municipal de Coimbra cum-
pre a tradicional realização do Concerto de Ano Novo, pela 
Orquestra Clássica do Centro.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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DOS REIS
I  5 de janeiro
Y  de Santa Clara a Santo António dos Olivais
Ъ  20h00
ENTRADA LIVRE 

A Associação de Folclore e Etnografia da Região do Mondego 
vai levar a cabo mais um Cortejo da Espera dos Reis, cum-
prindo uma tradição antiga em Coimbra e reposta por esta 
Associação desde 2000. À chegada a Santo António dos 
Olivais, tem lugar uma cerimónia na igreja, junto de um “pre-
sépio ao vivo”, onde serão interpretados cânticos natalícios 
e entregues “ofertas” ao menino pelos Reis Magos e partici-
pantes do cortejo. Os Reis Magos entregarão ouro, mirra e 
incenso e os membros dos grupos folclóricos, que represen-
tam o povo, produtos agrícolas e doçaria regional.
:  Associação de Folclore e Etnografia da Região do 

Mondego

CONCERTO DE ANO 
NOVO |  FILARMÓNICA 
UNIÃO TAVEIRENSE
I  5 de janeiro
Y  Igreja Matriz de Taveiro
Ъ  21h30
ENTRADA LIVRE

Concerto com Banda Filarmónica e Coros, numa organiza-
ção conjunta da Filarmónica União Taveirense, Orfeão João 
Antunes e Coral David de Sousa.
:  Filarmónica União Taveirense

FAUSTO BORDALO 
DIAS |  A TRILOGIA
I  5 de janeiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Fausto, apologista da muśica e da cultura em português, 
propoẽ-se revisitar, em 2019, sete cançoẽs de cada um dos 
discos que compoẽm a sua trilogia sobre a diaśpora lusita-
na, cujas obras Por este rio acima, Crońicas da terra ardente 
e Em busca das montanhas azuis saõ uma referência da mu-́
sica popular portuguesa. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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CANTAR OS REIS
I  8 de janeiro 
Y  Casa-Museu Miguel Torga
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE

A Câmara Municipal de Coimbra volta a cumprir uma tradi-
ção que era particularmente apreciada por Miguel Torga. O 
escritor, que viveu durante mais de quarenta anos naquela 
que está, hoje, transformada em Casa-Museu, recebia, na 
quadra de Reis, grupos de cantares, que recompensava com 
vinho fino e gastronomia típica da festividade. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE LEITURA TEATRAL 
- RICARDO NEVES-NEVES
I  8 de janeiro
Y  Teatro da Cerca de São Bernardo
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE

O dramaturgo Ricardo Neves-Neves dirige a sessão de ja-
neiro do Clube de Leitura Teatral, coorganizado pelo TAGV 
e pelo TCSB. A participação como leitor/a e a assistência às 
leituras são gratuitas.
:  A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra

JOGOS DE TABULEIRO
I  12 de janeiro 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e 
aprender, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos 
no convívio social, estimulam o cumprimento de regras, fo-
mentando a autoestima com as vitórias e as derrotas, pro-
movendo novos e diferentes hábitos de ocupar os tempos 
livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra

TORNEIO PREPARAÇÃO |   
NATAÇÃO
I  12 de janeiro
Y  Centro Olímpico de Piscinas Municipais
Ъ  14h00-19h00
ENTRADA LIVRE

“Torneio de Preparação” em Natação Pura para as categorias 
Infantis / Absolutos e Masters.
:  Associação de Natação de Coimbra |  Parceria: 

Câmara Municipal de Coimbra
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COMUNITÁRIA “NÓS 19” |   
COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL - 
REGIÃO DE COIMBRA 
I  12 de janeiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA LIVRE

A orquestra comunitária “NÓS 19”, dirigida pelo maestro in-
glês Tim Steiner, junta pessoas com diferentes experiências 
musicais, amadores ou profissionais, de cada um dos 19 mu-
nicípios da Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra 
(CIM-RC). 

“NÓS 19” propõe-se a compor, ensaiar e apresentar músi-
ca criada especificamente para o território da Região de 
Coimbra, sendo que o culminar deste trabalho será dado a 
conhecer neste espetáculo. A orquestra comunitária “NÓS 
19” é uma das propos-
tas artísticas do progra-
ma “Coimbra Região de 
Cultura” que, até abril 
de 2019, vai percorrer 19 
municípios da Região com 
uma programação que 
cruza o Fado e a Canção 
de Coimbra com diversas 
artes, saberes e sabores 
da cultura nacional, como 
a pintura, poesia, cinema, gastronomia, dança, entre outras.
:  Câmara Municipal de Coimbra e Comunidade 

Intermunicipal - Região de Coimbra

CONCERTOS PARA BEBÉS 
- FAGOTES IRMÃOS | 
 ESPETÁCULO PARA FAMÍLIAS 
I  13 de janeiro
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 
infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

MIGUEL TORGA | 
 DATA EVOCATIVA DA 
MORTE DO POETA
I  17 de janeiro 
Y  Casa-Museu Miguel 

Torga
Ъ  14h30 (Roteiro Miguel 

Torga) |  16h00 (Abertura 
da exposição “A Melodia 
da Poesia em Miguel 
Torga”)

ENTRADA LIVRE, sujeita a 
inscrição prévia
:  Câmara Municipal de 

Coimbra
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BERNARDO SANTOS E DAVID 
LLOYD |  SONORIDADES 
NÓRDICAS - O PIANO E O 
VIOLINO DE EDVARD GRIEG 
I  18 de janeiro
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Edvard Grieg é reconhecido como um compositor de can-
ções e pequenas peças para piano, encontrando sempre con-
forto na forma miniatura. No entanto, as obras maiores de 
Grieg, como as suas sonatas para piano e instrumentos de 
cordas e o seu concerto para piano e orquestra, demons-
tram toda a sua criatividade e genialidade, apresentando sem-
pre o lirismo pelo qual Grieg é tão bem conhecido. Segundo 
o compositor, as três sonatas para piano e violino pertencem 
às suas obras melhor concebidas e melhor representativas 
do seu desenvolvimento enquanto compositor: a primeira, 
ingénua e idealista; a segunda, nacionalista; e a terceira com 
uma visão mais amadurecida.
:  Câmara Municipal de Coimbra

ENCONTRO NACIONAL 
DE GAITEIROS
I  19 de janeiro
Y  Associação Desportiva e Cultural de Almalaguês
Ъ  9h30-17h00
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês

MARIA RUEFF EM “ZÉ MANEL 
TAXISTA: UMA COMÉDIA 
COM BRILHANTINA”
I  19 de janeiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Pela primeira vez na sua história, Zé Manel Taxista sobe ao 
palco para um espetáculo de celebração dos 20 anos de exis-
tência desta que é uma das personagens mais emblemáticas 
e acarinhadas de Maria Rueff. 
Esta peça conta a história atual de Zé Manel, um taxista de 
Lisboa, pai de família e adepto ferrenho do Benfica, típico 
português que está sempre a dizer mal do país, mas não ad-
mite que um qualquer estrangeiro venha denegrir a imagem 
do seu amado Portugal. É também uma reflexão e sátira so-
bre a transformação do país e da capital nos últimos anos, do 
súbito sucesso internacional e o tudo de bom e de mau que 
isso trouxe aos portugueses. É uma comédia, naturalmente.
:  Câmara Municipal de Coimbra

PALESTRA “COIMBRA 
E OS SEUS POETAS”
I  21 de janeiro 
Y  Casa-Museu Miguel Torga
Ъ  17h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
Orador: Prof. Doutor José Augusto Bernardes (Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra)
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Coorganização: 

Câmara Municipal de Coimbra e Associação Nacional 
de Apoio ao Idoso/Coimbra (Cátedra Sousa 
Fernandes) 
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ON ACCOUNTING 
AND MANAGEMENT 
CONTROL “MEMORIAL 
RAYMOND KONOPKA”
I  24 e 25 de janeiro
Y  Coimbra Business School |  ISCAC
Ъ  9h00
ENTRADA PAGA

Este workshop constitui um fórum de discussão para inves-
tigadores interessados nos aspetos organizacionais e sociais 
dos sistemas de contabilidade. Os participantes podem en-
viar previamente um trabalho ou um projeto de pesquisa no 
âmbito de doutoramento, sendo os trabalhos avaliados de 
forma independente por pares. Os trabalhos relevantes sele-
cionados serão apresentados em Sessões Colaborativas. Os 
projetos de pesquisa serão apresentados e discutidos indivi-
dualmente em sessões com o participante.
:  Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

de Coimbra - Coimbra Business School

A GLÂNDULA SECRETA |   
TEATRO
I  24 de janeiro a 2 de fevereiro
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  vários horários para escolas e público geral
ENTRADA PAGA

A Clara e o Fernando não se conhecem. O Fernando quer 
conhecer a Clara mas ela não quer conhecê-lo pois não gosta 
dele. Fernando insiste pois gosta dela, mas a Clara mostra ao 
Fernando que é um monstro. Mesmo assim ele gosta disso e 

tenta aproximar-se. Ela não gosta. Então o Fernando revela que 
tem um mapa secreto que indica onde fica a glândula que nos 
faz gostar dos outros. Ele acha que a Clara pode ter um proble-
ma aí, mas ela reclama que não. Decidem então descobrir onde 
fica a glândula da Clara, que estará algures dentro dela.
A Glândula Secreta tem por tema os sistemas que compõem 
os nossos corpos e cujo funcionamento articulado nos per-
mite viver. Somos intrincados. Sustentamo-nos num corpo 
complexo e pouca atenção dispensamos a conhecer o modo 
como funcionamos. E isso é surpreendente pela enorme im-
portância que damos ao facto de estarmos vivos.
:  Marionet - Associação Cultural

FEIRA DAS VELHARIAS
I  26 de janeiro 
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda 
e compra de objetos de 
coleção e velharias, sen-
do, igualmente, um pon-
to de encontro entre o 
público e os expositores, 
oriundos de norte a sul 
do país. 
:  Câmara Municipal 

de Coimbra
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CLUBE DE XADREZ
I  26 de janeiro
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra

LUIZ CARACOL |  TRIO
I  26 de janeiro
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Depois do seu primeiro álbum “Devagar”, editado em 2013, 
e do seu mais recente trabalho “Metade e meia”, lançado em 
meados de 2017, Luiz Caracol apresenta agora o seu mais 
recente concerto ao vivo “Trio”, onde continua a levar para 
o palco toda a sua mestiçagem, assim como toda a intimidade 
que a sua música tem.
:  Câmara Municipal de Coimbra

COLMUSIC - 
ENVELHECIMENTO, 
SAÚDE E DOENÇA
I  30 de janeiro
Y  Pavilhão Centro de Portugal
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE

Evento realizado no âmbito de uma parceria entre a 
Orquestra Clássica do Centro e o Laboratório de Biomedicina 
Mitocondrial e Teranóstica (LBioMiT), integrado num progra-
ma que decorre de outubro de 2018 a abril de 2019, e que é 
constituído por seis colóquios que têm como ponto comum a 
interligação entre a comunicação de Ciência e a Música. 
:  Orquestra Clássica do Centro

GENDER WORKSHOP: 
POÉTICA, ARTE E DESEJO
I  31 de janeiro
Y  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE

Há já oito anos que as oficinas Gender Workshop no Centro 
de Estudos Sociais constituem espaços abertos de debate 
que procuram explorar o potencial epistemológico das pers-
petivas feministas na compreensão da vida social. Estas têm 
vindo a ser abordadas a partir de diferentes contextos so-
ciais, políticos e culturais, privilegiando-se o diálogo entre as 
mais variadas disciplinas e áreas de investigação. Intervenções 
de Graça Capinha (Centro de Estudos Sociais/Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra) e Ana Luísa Amaral 
(Faculdade de Letras da Universidade de Porto).
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra
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TIAGO NACARATO
I  1 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Tiago Nacarato é um cantautor portuense de 27 anos 
com raízes brasileiras. Aos 18 anos decide investir na sua 
educação musical ao inscrever-se na escola de música 
Valentim de Carvalho onde teve aulas de canto, guitar-
ra, treino auditivo, teoria musical e combo. Durante esse 
tempo surgiram as primeiras oportunidades, sendo que 
um dos marcos mais importantes vem na sequência do 
convite de Pedro Cardoso (Peixe de Ornatos Violeta), 
seu professor na altura, para integrar uma orquestra de 
guitarras e baixos elétricos, projeto esse que pisou palcos 
como Serralves em Festa, Hard Club ou Casa da Música. 
De momento encontra-se em estúdio a produzir o seu 
primeiro disco de originais e conta já com alguns concer-
tos em território nacional, bem como a estreia no Brasil, 
em outubro de 2018, com concertos em São Paulo e no 
Rio de Janeiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: 

Primeira Linha, L.da

2.º ENCONTRO 
ANUAL DE ECONOMIA 
POLÍTICA: DEMOCRACIA, 
DESENVOLVIMENTO, 
DESIGUALDADE
I  1 e 2 de fevereiro
Y  Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra
Ъ  9h00-20h00
ENTRADA PAGA, sujeita a inscrição
No ano em que se assinala o 45.º aniversário do 25 de Abril, 
este encontro coloca no centro do debate dois dos três D’s 
originais – democracia e desenvolvimento – e um novo D 
que está eventualmente em contradição com estes – a desi-
gualdade. Propõe-se, assim, uma reflexão coletiva informada 
e plural sobre as políticas de desenvolvimento e sobre as me-
lhores escalas para as efetivar e legitimar; uma reflexão sobre 
os meios, mas também sobre os fins. 
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra 

POP-UP |  OFICINA
I  2 de fevereiro
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 
dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IV ENCONTRO MUNDIAL  
DE PIANO DE COIMBRA |  
 IV COIMBRA WORLD 
PIANO MEETING
CONCERTO DE ABERTURA

I  2 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Conservatório de Música de 

Coimbra
Ъ  21h30
ENTRADA LIVRE

O IV Encontro Mundial de Piano de Coimbra é um evento 
de grande dimensão organizado pela Academia Internacional 
de Música “Aquiles Delle Vigne”. No seu programa inclui 
Masterclasses, Concertos e uma Competição de Piano. 
Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, jovens pianistas de todo o 
Mundo vão ter a oportunidade de trabalhar com alguns dos 
mais prestigiados professores e partilhar as suas experiên-
cias com estudantes de diversos países. A edição de 2018 
contou com representantes de 24 países. Coimbra, em es-
pecial os núcleos da cidade classificados Património Mundial 
pela Unesco - Universidade de Coimbra, Alta e Sofia -, pro-
porciona um ambiente histórico único a este encontro.
Maestro: Luís Carvalho / Solistas: Premiados do Coimbra 
World Piano Meeting 2019
:  Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne”

CAMPEONATO REGIONAL 
DE CLUBES |  NATAÇÃO
I  2 e 3 de fevereiro
Y  Piscinas Municipais Rui Abreu
Ъ  15h00-19h00 (2 de fevereiro) e 9h00-12h30 (3 de 

fevereiro)
ENTRADA LIVRE

A Associação de Natação de Coimbra organiza esta prova 
onde se irá disputar o título do Campeonato Regional de 
Clubes, nas categorias de Infantis e Absolutos.
:  Associação de Natação de Coimbra
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DO CENTRO CONVIDA… |   
COMUNIDADE 
INTERMUNICIPAL DA 
REGIÃO DE COIMBRA
I  3 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE

A Orquestra Clássica do Centro, sob a direção do seu maes-
tro titular Jan Wierzba, convida instrumentistas das Bandas 
Filarmónicas oriundas de cada um dos Municípios onde os 
concertos se vão realizar a juntarem-se em palco para par-
tilhar um concerto Sinfónico. Esta iniciativa integra um ciclo 
de concertos da programação em rede da CIM - Região de 
Coimbra.
Do programa constam obras paradigmáticas do reportório 
clássico, como é o caso da Abertura da Ópera Barbeiro de 
Sevilha, de Gioachino Rossini, ou a Dança Eslava n.º 1, de 
Antonín Dvořák, para além da interpretação de célebres 
árias do reportório operático, com a participação especial da 
Soprano Marina Pacheco.
Participação de músicos da Associação Filarmónica Adriano 
Soares - Torre de Vilela, da Banda Filarmónica da Associação 
Recreativa e Musical de Ceira e da Filarmónica União 
Taveirense.
:  Orquestra Clássica do Centro 

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  6 de fevereiro 
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação en-
tre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

LUÍSA SOBRAL |  ROSA
I  8 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Rosa, o 5.º álbum de Luísa Sobral. “O disco é feito de 
histórias, algumas reais, outras menos. É um disco mui-
to cru onde o mais importante são as letras e as me-
lodias”, diz Luísa. Produzido pelo catalão Raül Refree 
(Raul Fernandez Miró), produtor de nomes como Mala 
Rodriguez, Sílvia Pèrez Cruz e Rosalía, Rosa foi, todo ele, 
gravado como se fosse ao vivo. “Aceitámos as imperfei-
ções como parte da emoção de cada take”. Para além da 
voz e guitarra, Luísa Sobral e o seu produtor privilegia-
ram os instrumentos clássicos: trio de sopros e percus-
são clássica. Luísa Sobral subirá ao palco para apresentar 
Rosa acompanhada pelo guitarrista Mário Delgado e um 
trio de sopros composto por tuba, fliscorne e trompa.
:  Câmara Municipal de Coimbra



13 | @
 C

O
IM

BR
A

 2019
F

E
V

E
R

E
IR

O
JOGOS DE TABULEIRO
I  9 de fevereiro
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e apren-
der, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos no con-
vívio social, estimulam o cumprimento de regras, fomentando 
a autoestima com as vitórias e as derrotas, promovendo novos 
e diferentes hábitos de ocupar os tempos livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra

IV ENCONTRO MUNDIAL  
DE PIANO DE COIMBRA |  
 IV COIMBRA WORLD 
PIANO MEETING
CONCERTO DE ENCERRAMENTO, COM 
A PARTICIPAÇÃO DA ORQUESTRA 
CLÁSSICA DO CENTRO

I  9 de fevereiro
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  17h00
ENTRADA PAGA

O IV Encontro Mundial de Piano de Coimbra é um evento 
de grande dimensão organizado pela Academia Internacional 
de Música “Aquiles Delle Vigne”. No seu programa inclui 
Masterclasses, Concertos e uma Competição de Piano. 
Entre os dias 2 e 9 de fevereiro, jovens pianistas de todo o 
Mundo vão ter a oportunidade de trabalhar com alguns dos 
mais prestigiados professores e partilhar as suas experiências 
com estudantes de diversos países. A edição de 2018 con-
tou com representantes de 24 países. Coimbra, em especial 

os núcleos da cidade classificados Património Mundial pela 
Unesco - Universidade de Coimbra, Alta e Sofia -, proporcio-
na um ambiente histórico único a este encontro.
Maestro: Luís Carvalho / Solistas: Premiados do Coimbra 
World Piano Meeting 2019
:  Academia Internacional de Música “Aquiles Delle 

Vigne” e Orquestra Clássica do Centro

CONCERTOS PARA BEBÉS 
A LUÍSA E OS BEBÉS | 
 ESPETÁCULO PARA FAMÍLIAS 
I  10 de fevereiro
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA 

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 
infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE LEITURA 
TEATRAL - MARTA FREITAS
I  12 de fevereiro
Y  Teatro Académico de Gil Vicente
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE 

A dramaturga Marta Freitas dirige a sessão de fevereiro do Clube 
de Leitura Teatral, coorganizado pelo TAGV e pelo TCSB. A par-
ticipação como leitor/a e a assistência às leituras são gratuitas.
:  A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra
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O FEIRA DO LIVRO DADO
I  12 de fevereiro
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  11h00-13h00 e 14h00-19h00
ENTRADA LIVRE

Feira de troca de livros em colaboração com a Casa da 
Esquina.
:  Câmara Municipal de Coimbra

DIA DOS AMIGOS & 
DOS NAMORADOS
I  14 de fevereiro
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Descobre os “amigos” das guitarras! Dá-lhes vida e cor!
:  Câmara Municipal de Coimbra

XUTOS & PONTAPÉS |  FESTIVAL 
MONTEPIO ÀS VEZES O AMOR
I  14 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30

ENTRADA PAGA

Quatro décadas depois do arranque, os Xutos & Pontapés são o em-
blema do que significa rock’n’ roll em português, por portugueses, para 
portugueses. Verdadeiros “animais de palco” que vivem para a festa 
dos concertos que cimentam a sua ligação indestrutível com um pú-
blico sempre presente à chamada, braços cruzados em X a celebrar 
a maior longevidade de uma carreira rock neste cantinho à beira-mar 
plantado. Há 40 anos que é assim e vai continuar a ser. O Festival 
Montepio Às Vezes o Amor é uma festa de música e emoções distribuí-
das por dezassete cidades portuguesas. Nos dias 14, 15 e 16 de feve-
reiro, o amor espalha-se de Norte a Sul e atravessa o Atlântico até 
aos Açores. Dezassete amados nomes da música portuguesa fazem 
da paixão o mote para noites românticas e calorosas. Haverá música 
para preencher os corações que se apaixonam.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: Diferentes Ritmos, 

Produtores Associados, Lda.
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ESTÓRIAS DE AMOR EM 
FAMÍLIA E AO FIM DO DIA!
I  15 de fevereiro
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, S. João do Campo, Souselas e 
Trouxemil 

Ъ  18h00 
ENTRADA LIVRE

Atividade de animação do livro e da leitura destinada a famí-
lias onde se contam, de forma interativa, dinâmica, encenada 
e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra

(EN)CONT(R)O COM 
TRADIÇÕES AMOROSAS
I  15 de fevereiro
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  21h00
ENTRADA LIVRE

Serão cultural onde são apresentadas, a toda a comunidade, 
algumas das estórias, usos e costumes sobre o amor recolhi-
das ao longo das várias sessões realizadas em 2018 no ciclo 
Trico(n)tando Estórias.
:  Câmara Municipal de Coimbra

DANÇAS TRADICIONAIS | 
OFICINA DE DANÇA COM A 
PÉDEXUMBO - ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL |  WARM UP 
ABRIL DANÇA EM COIMBRA 
I  16 de fevereiro
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  16h00
ENTRADA PAGA

Uma oficina de danças de raiz tradicional que explora o 
repertório de Norte ao Sul do país. Trata-se de um re-
pertório que varia de região para região e que nos leva 
a dançar em roda, pares e quadrilhas. Com esta oficina 
conhecem-se ainda formas de estar e de fazer de um país 
que de pequeno tem muito pouco. É, sem dúvida, uma 
oficina que leva ao contacto e ao sorriso.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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TORNEIO PREPARAÇÃO |   
NATAÇÃO
I  17 de fevereiro
Y  Centro Olímpico de Piscinas Municipais
Ъ  8h00-19h30
ENTRADA LIVRE

“Torneio de Preparação” em Natação Pura para as categorias 
Infantis / Absolutos e Masters.
:  Associação de Natação de Coimbra |  Parceria: 

Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS
I  23 de fevereiro
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda e compra de objetos de coleção e 
velharias, sendo, igualmente, um ponto de encontro entre 
o público e os expositores, oriundos de norte a sul do país. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

A VIAGEM, DE FILIPA FRANCISCO | 
 COIMBRA REGIÃO DE CULTURA E 
WARM UP ABRIL DANÇA EM COIMBRA 
I  17 de fevereiro
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  17h00

ENTRADA LIVRE

Criada com “os Camponeses” do rancho folclórico de Riachos, A VIAGEM sin-
tetiza a verdade das fronteiras culturais do país e ensaia cruzá-las, negociando 
convenções artísticas, para produzir algo novo. Filipa Francisco revela assim o 
seu interesse em coreografar as ideias para falar das pessoas. Por exemplo, a 
mudança lenta de roupa diária para o traje típico destaca o ritual do vestir para 
dançar e a riqueza de gestos e preceitos envolvidos; dispostos em cadeiras, ho-
mens de um lado e mulheres do outro expressam a separação entre masculino 
e feminino. Ao elevar ao quotidiano a matéria de dança teatral, revelaram-se 
aspetos da cultura popular que acarinham e preservam a especificidade coreo-
gráfica e de interpretação das danças folclóricas. 
:  Câmara Municipal de Coimbra e Comunidade Intermunicipal - Região 

de Coimbra
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POESIA PERFORMATIVA, 
COM PAULO CONDESSA
I  23 de fevereiro
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00-17h00 (formação) 

 17h00 (espetáculo de poesia)
FORMAÇÃO: entrada paga, sujeita a inscrição 
 ESPETÁCULO DE POESIA: entrada livre
:  Recortar Palavras

44.º ANIVERSÁRIO 
DA COOPERATIVA 
SEMEAR RELVINHAS
I  23 de fevereiro
Y  Sede Bairro da Relvinha
Ъ  11h00-22h00
ENTRADA LIVRE 

Aniversário da Associação com atuação de conjuntos anima-
dores e presença de individualidades convidadas.
:  Cooperativa Semear Relvinhas

COLMUSIC - REPRODUÇÃO 
EM DOENÇAS RARAS
I  23 de fevereiro
Y  Pavilhão Centro de Portugal
Ъ  16h30
ENTRADA LIVRE

Evento realizado no âmbito de uma parceria entre 
a Orquestra Clássica do Centro e o Laboratório de 

Biomedicina Mitocondrial e Teranóstica (LBioMiT), integrado 
num programa que decorre de outubro de 2018 a abril de 
2019 e que é constituído por seis colóquios que têm como 
ponto comum a interligação entre a comunicação de Ciência 
e a Música. 
:  Orquestra Clássica do Centro

CLUBE DE XADREZ
I  23 de fevereiro 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FESTIVAL DA FRANCESINHA 
E DA ESCARPEADA
I  23 de fevereiro
Y  Associação Recreativa da Pousada - Cernache
Ъ  20h00
ENTRADA PAGA

Festival da Francesinha e da Escarpeada, com animação de 
um grupo de baile.
:  MarchARTE - Associação das Marchas Populares da 

Freguesia de Cernache
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MARIA ANA BOBONE |   
FADO & PIANO
I  23 de fevereiro
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

É um trabalho inovador em que Maria Ana Bobone se 
acompanha ao piano, assina algumas das músicas, letras 
e arranjos, dando uma cor diferente e muito própria aos 
fados que interpreta. Recuperando uma tradição esque-
cida (nos finais do sec. XIX o fado era acompanhado ao 
piano, dando lugar, mais tarde, à guitarra portuguesa, viola 
de fado e baixo acústico), este trabalho serve cuidadosa-
mente a canção portuguesa (o fado e a música tradicional), 
dando-lhe uma atmosfera suave, uma sensação de espa-
ço e harmonia, singulares. Neste concerto serão feitas 
pontes entre as duas tradições fadistas de Lisboa e de 
Coimbra, contando com alguns convidados especiais. 
O ensemble inclui piano, guitarra portuguesa, viola e con-
trabaixo. O resultado é um concerto singular, refletindo 
uma atitude eclética, que integra contributos populares e 
eruditos, antigos e recentes.
:  Câmara Municipal de Coimbra

MASTERCLASS | 
 APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“DESENHOS EFÉMEROS”
I  23 de fevereiro
Y  Convento São Francisco
Ъ  15h00-18h00 
ENTRADA PAGA

António Jorge Gonçalves partilha com o público o méto-
do e dinâmica performativa do desenho digital em tempo 
real, oferecendo aos participantes a possibilidade de expe-
rimentarem as suas potencialidades.
Apresentação do livro “Desenhos Efémeros” de António 
Jorge Gonçalves com textos de Carlos Pimenta, Nuno 
Artur Silva, Pedro Moura e Rui Eduardo Paes e uma en-
trevista de Anabela Mota Ribeiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FINAL FOUR JUNIORES 
SUB 20 |  FUTSAL
I  23 e 24 de fevereiro 
Y  Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Ъ  14h00-18h30
ENTRADA LIVRE 

:  Associação de Futebol de Coimbra
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INVERTEBRADOS | 
 SÓNIA SERRA, MARE & 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
I  1 de março
Y  Museu da Água de Coimbra 
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE

Primeira apresentação de um ciclo de conferências no âmbi-
to do lançamento do livro “Rios de Portugal - Comunidades, 
Processos e Alterações”, editado pelas investigadoras do MARE 

- Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Maria João Feio e 
Verónica Ferreira, e com capítulos temáticos da autoria de in-
vestigadores portugueses de diversas áreas relacionadas com os 
sistemas ribeirinhos. Este ciclo de conferências pretende apre-
sentar ao público as comunidades e os processos que ocorrem 
nos rios e ribeiros, assim como as alterações a que estão sujeitos. 
:  Museu da Água de Coimbra

O TELHADO NO MUNDO | 
 ANTÓNIO J. GONÇALVES, 
FILIPE RAPOSO E ONDJAKI
I  2 de março
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  16h00
ENTRADA PAGA

O Telhado do Mundo é o encontro de três linguagens que se 
entrelaçam para nos contar uma estória.
Construção em tempo real de uma narrativa desdobrada em 
3 dimensões - escrita, desenhada e tocada - seguindo uma es-
trutura prévia mas aberta a todas as ocorrências no seu de-
senrolar. Jogo de tema e variação, contraponto e cumplicidade.
Uma reunião de três criadores premiados!
:  Câmara Municipal de Coimbra

POP-UP |  OFICINA
I  2 de março
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 
dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.
:  Câmara Municipal de Coimbra

I OPEN NATAÇÃO ADAPTADA
I  2 e 3 de março
Y  Centro Olímpico de Piscinas Municipais
Ъ  14h00-20h00 (2 de março) |  8h00-20h00 (3 de março)
ENTRADA LIVRE

:  Associação de Natação de Coimbra |  Parceria: 
Câmara Municipal de Coimbra
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|  ORQUESTRA CLÁSSICA 
DO CENTRO
I  3 de março
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco 
Ъ  16h30
ENTRADA LIVRE

Por ser Carnaval, convidamos o público a assistir a um con-
certo especial com a Orquestra Clássica do Centro vestida 
a rigor. 
Além de ser um concerto de música erudita, esperamos que 
este seja também um momento de boa disposição, deixando 
mesmo o convite ao público para vir disfarçado.
Além de interpretação de obras de Brahms ou de Mozart 
acontecerão algumas surpresas, pois em dia de Carnaval 

“ninguém leva a mal”.
:  Câmara Municipal de Coimbra

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  6 de março 
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação  
entre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CARNAVAL
I  6, 7 e 8 de março
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Peddy paper e atividades de expressão plástica.
:  Câmara Municipal de Coimbra

COIMBRA BD - 4.ª MOSTRA NACIONAL 
DE BANDA DESENHADA
I  7 a 10 de março 
Y  Casa Municipal da Cultura
Ъ  11h00-22h00 (7, 8 e 9 de março) |  11h00-18h00 (10 de março)

ENTRADA LIVRE

Pretende-se com este evento promover e dar conhecer, aos munícipes e visitantes da 
cidade, a Banda Desenhada e as atividades com ela relacionadas, como, por exemplo, 
o cinema e a ilustração. Nesse sentido, a Coimbra BD inclui venda de livros, revis-
tas e outras edições de Banda Desenhada, material de merchandising, exposições de 
desenhos originais, apresentações de obras, filmes de animação, tertúlias com auto-
res e sessões de autógrafos. Esta edição apresenta, em paralelo, no Convento São 
Francisco, o MOTELX Coimbra, festival dedicado ao que de melhor e mais assustador 
se tem feito, a nível nacional e internacional, no âmbito do cinema de terror.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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FANTASMAS?, DE EDUARDO 
DE FILIPPO, PELO 
CENDREV |  TEATRO
I  7 e 8 de março 
Y  Teatro da Cerca de São Bernardo
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Texto de comédia que, colocando em cena um jogo de en-
ganos e descobertas, recorre à ilusão como álibi para as trai-
ções da vida quotidiana e a luta pela sobrevivência, na Itália 
do pós-Guerra.
:  A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra

PEIXES |  PEDRO RAPOSO 
DE ALMEIDA, MARE & 
UNIVERSIDADE DE ÉVORA
I  8 de março
Y  Museu da Água de Coimbra 
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE

Ciclo de conferências no âmbito do lançamento do livro 
“Rios de Portugal - Comunidades, Processos e Alterações”, 
editado pelas investigadoras do MARE - Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente, Maria João Feio e Verónica Ferreira, 
e com capítulos temáticos da autoria de investigadores por-
tugueses de diversas áreas relacionadas com os sistemas ri-
beirinhos. Este ciclo de conferências pretende apresentar ao 
público as comunidades e os processos que ocorrem nos rios 
e ribeiros assim como as alterações a que estão sujeitos. 
:  Museu da Água de Coimbra

SIMONE DE OLIVEIRA |   
UMA VIDA DE CANTIGAS |  
CICLO M.PONTO
PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DA 
ORQUESTRA CLÁSSICA DO CENTRO

I  8 de março
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Se existe em Portugal uma figura que simbolize a cultura po-
pular em todo o seu fascínio e glamour é Simone de Oliveira. 
De namoradinha de Portugal a atriz de eleição, Simone gran-
jeia hoje o estatuto mítico das divas. Representa uma vida 
inteira de entrega ao espetáculo, à música, ao teatro. Uma 
mulher que sempre se manteve fiel aos seus princípios e que 
hoje, como ontem, mantém uma aura de beleza incompará-
vel. O seu percurso é em todos os aspetos exemplar: uma 
carreira construída com sacrifício e abnegação, uma dedica-
ção ímpar ao seu público de sempre. A cantora e composito-
ra Cristina Bacelar surpreenderá o público com a sua mestria 
na guitarra, a sua voz doce numa interpretação diferente de 
fado. Armando Ribeiro destaca-se pela delicadeza e origina-
lidade com que toca o seu saxofone. O Maestro Nuno Feist 
é o responsável pelos 
arranjos e acompanha 
Simone de Oliveira nos 
últimos quinze anos 
de percurso da artista, 
existindo uma simbiose 
única entre os dois, o 
resultado é sempre de 
comunhão.
:  Câmara Municipal 

de Coimbra
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URBANO
I  9 de março
Y  Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges e Largo da 

Portagem 
Ъ  10h00-18h30
ENTRADA LIVRE

Iniciativa de regularidade mensal, que dinamiza o espaço pú-
blico urbano, dando destaque à venda de produtos que jun-
tam áreas de trabalho que cruzam técnicas e matérias-primas 
diversas, resultando na apresentação de objetos de elevada 
originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, vestuário, 
decoração e outros, que contribuem para uma cada vez mais 
forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
:  Câmara Municipal de Coimbra

JOGOS DE TABULEIRO
I  9 de março 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e 
aprender, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos 
no convívio social, estimulam o cumprimento de regras, fo-
mentando a autoestima com as vitórias e as derrotas, pro-
movendo novos e diferentes hábitos de ocupar os tempos 
livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FINAIS DISTRITAIS 
DE FUTSAL
I  9 e 10 de março 
Y  Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Ъ  9h00-21h00
ENTRADA LIVRE

Finais distritais de futsal em diversos escalões.
:  Associação de Futebol de Coimbra

CONCERTOS PARA 
BEBÉS - UMA FAMÍLIA EM 
CONCERTO |  ESPETÁCULO 
PARA FAMÍLIAS 
I 10 de março
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 
infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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ENCONTROS +…  
COM RAQUEL RAMOS (2.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO) 
E RODOLFO CASTRO (3.º 
CICLO DO ENSINO BÁSICO) 
I  12 (2.º ciclo) e 13 (3.º ciclo) de março
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  10h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição (escolas)
Encontro entre os escritores Raquel Ramos e Rodolfo Castro 
e os alunos das escolas da rede de Bibliotecas de Coimbra, 
com o objetivo de promoção da leitura.
:  Câmara Municipal de Coimbra

SABORES DA ESCRITA
O JANTAR MUNDANO E O DRAMA DA 
VIDA: HISTÓRIAS SERVIDAS À MESA (NA 
NOVELA FRANCESA DO SÉCULO XIX), 
POR CRISTINA ROBALO CORDEIRO

I  14 de março
Y  Casa da Escrita
Ъ  20h00
ENTRADA PAGA

Aliar a literatura à gastronomia é o objetivo da iniciativa Sabores 
da Escrita, que junta especialistas das duas áreas, num percur-
so pelas rotas de saberes e sabores. Em cada sessão há uma 
conferência, onde são abordadas as referências alimentares na 
vida e na obra de diferentes autores, nacionais e estrangeiros, 
seguindo-se a realização de um jantar temático.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Parceria: Serviços de 

Ação Social da Universidade de Coimbra e Faculdade 

de Letras da Universidade de Coimbra, através do 
Projeto DIAITA - Património Alimentar da Lusofonia 
e do Doutoramento em Patrimónios Alimentares: 
Culturas e Identidades

ESTÓRIAS DE PAIS EM 
FAMÍLIA E AO FIM DO DIA!
I  15 de março
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, S. João do Campo, Souselas e 
Trouxemil 

Ъ  18h00 
ENTRADA LIVRE

Atividade de animação do livro e da leitura destinada a famí-
lias onde se contam, de forma interativa, dinâmica, encenada 
e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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UNIVERSIDADE DE COIMBRA
I  15 de março
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE

Ciclo de conferências no âmbito do lançamento do livro 
“Rios de Portugal - Comunidades, Processos e Alterações”, 
editado pelas investigadoras do MARE - Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente, Maria João Feio e Verónica Ferreira, 
e com capítulos temáticos da autoria de investigadores por-
tugueses de diversas áreas relacionadas com os sistemas ri-
beirinhos. Este ciclo de conferências pretende apresentar ao 
público as comunidades e os processos que ocorrem nos rios 
e ribeiros assim como as alterações a que estão sujeitos. 
:  Museu da Água de Coimbra

NOITE DE FADOS  
SEMEAR RELVINHAS
I  15 de março
Y  Sede Bairro de Relvinha
Ъ  21h00-24h00
ENTRADA LIVRE

:  Cooperativa Semear Relvinhas

CAMPEONATO 
INTERDISTRITAL JUVENIS 
JUNIORES ABSOLUTOS |   
NATAÇÃO
I  15 a 17 de março
Y  Centro Olímpico de Piscinas Municipais
Ъ  14h30-20h00 (15 de março) e 8h00-20h00 (16 e 17 de 

março)
ENTRADA LIVRE

Campeonato Interdistrital de Piscina Longa para as catego-
rias Juvenis, Juniores e Absolutos, na modalidade da Natação 
Pura. 
:  Associação de Natação de Coimbra |  Parceria: 

Câmara Municipal de Coimbra

VI BOTICÁRIOS |  FESTIVAL 
DE TUNAS MISTAS 
DA PHARTUNA
I  16 de março
Y  Teatro Académico de Gil Vicente
Ъ  21h00-24h00
ENTRADA PAGA 

O BOTICÁRIOS é um evento organizado pela Phartuna - 
Tuna de Farmácia de Coimbra, que reúne, num espetáculo, 
tunas e grupos académicos de diversos pontos do país com o 
objetivo de divulgar a cultura tunante. 
:  Phartuna - Tuna de Farmácia de Coimbra
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TAÇA EUROPA DE 
JUNIORES |  JUDO
I  16 a 17 de março 
Y  Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Ъ  10h00
ENTRADA LIVRE

Competição júnior de Judo, com idades compreendidas en-
tre os 15 e os 20 anos, e com a participação de atletas de 26 
países.
:  Federação Portuguesa de Judo e Associação Distrital 

de Coimbra de Judo

COLMUSIC - CÉREBRO  
(IN)DEPENDENTE - ÁLCOOL, 
DROGAS E FUTEBOL
I  17 de março
Y  Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
Ъ  16h30
ENTRADA LIVRE

Evento realizado no âmbito de uma parceria entre 
a Orquestra Clássica do Centro e o Laboratório de 
Biomedicina Mitocondrial e Teranóstica (LBioMiT), integrado 
num programa que decorre de outubro de 2018 a abril de 
2019 e que é constituído por seis colóquios que têm como 
ponto comum a interligação entre a comunicação de Ciência 
e a Música. 
:  Orquestra Clássica do Centro

5 FÁBULAS PARA NÃO 
ADORMECER |  TEATRO
I  17 (público geral) e 18 (escolas) de março
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  16h00 (dia 17), 10h00 e 15h00 (dia 18) 
ENTRADA PAGA

5 fábulas para não adormecer. 5 histórias curtas onde se ex-
ploram, sem palavras, algumas veleidades dos humanos que 
podem não ser tão levianas ou inevitáveis como parecem. 5 
histórias acessíveis a todas as idades para gozar com quem 
somos e sair da sala abraçados uns aos outros. Caroline de-
cidiu voltar ao seu primeiro amor e lançar-se num duplo de-
safio: criar um espetáculo com conteúdo político adaptado 
à pequena infância (dos 3 aos 5 anos) e experimentar, para 
além das técnicas da marioneta e do vídeo, linguagens visuais 
ainda pouco utilizadas no seu repertório: a luz e a sombra - 
Espetáculo de Marionetas sem palavras.
:  Câmara Municipal de Coimbra

DIA DO PAI
I  19 de março
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Atividades de expressão plástica baseadas na leitura de livros 
sobre o Dia do Pai.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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MASTERCLASS DE 
DIREÇÃO DE ORQUESTRA 
JOHANNES SCHLAEFLI
I  20 a 24 de março
Y  Pavilhão Centro de Portugal
Ъ  manhã e tarde
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Masterclass de Direção de Orquestra com o Professor 
Johannes Schlaefli, diretor musical da Mannheim Chamber 
Orchestra e da Orquestra Sinfónica Collegium Musicum 
em Basel, assim como professor de direção de orquestra 
na Universidade de Artes de Zurique. Colabora com insti-
tuições como a Sibelius Academy Helinski, a Juilliard School 
New York, a Orquestra Sinfónica da cidade de Birmingham 
e faz parte da direção do Festival Gstaad Menuhin. Como 
professor convidado, ensinou por toda a Europa, como é o 
caso das Universidades de Música de Viena, Berlim, Leipzig, 
Hamburgo e Manchester. Johannes Schlaefli colabora 

regularmente como conferencista e jurado no prestigiado 
“Dirigentenforum” do German Music Council. Atualmente, 
é responsável pela Alumni-Sinfonieorchester Zürich e pela 
Academic Chamber Orchestra Zürich. Como maestro 
convidado, já regeu orquestras como a Tonhalleorchester 
Zürich, a Hong Kong Sinfonietta, a Indian Chamber Chamber 
Orchestra, a Zürich Chamber Orchestra, a Munich Radio 
Orchestra ou a Orchestra della Svizzera Italiana.
:  Orquestra Clássica do Centro

DIA DA ÁRVORE
I  21 de março
Y  Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra |  Torre de 

Anto
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Observação das transformações na natureza no primeiro dia 
de primavera.
:  Câmara Municipal de Coimbra

POESIA COM MÚSICA |   
DIA MUNDIAL DA POESIA
I  21 de março
Y  Casa-Museu Miguel Torga
Ъ  14h30 
ENTRADA LIVRE

Visita guiada à Casa-Museu Miguel Torga, leitura de obras do 
autor e sessão focada em várias gerações de poetas e músi-
cos portugueses.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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CONTOS POÉTICOS 
DE SOPHIA DE MELLO 
BREYNER ANDRESEN |  DIA 
MUNDIAL DA POESIA
I  21 de março
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  18h00
PÚBLICO-ALVO: maiores de 6 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Iniciativa realizada no âmbito das comemorações do cente-
nário do nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.
:  Câmara Municipal de Coimbra

DO ALTO DA PONTE  
- ARTISTAS UNIDOS |  TEATRO
I  22 de março
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Um estivador, Eddie Carbone, confiante do seu lugar na clas-
se trabalhadora do bairro a que chama casa. 
Essa vida que muda quando concorda em receber os seus 
primos emigrantes. Um caso amoroso expoẽ um negro se-
gredo desta fami ́lia e a suspeiçaõ, o ciuḿe e a traiçaõ rapida-
mente se seguem neste drama passional de um Arthur Miller 
ja ́ mais desiludido, numa altura em que a caça as̀ bruxas do 
Macarthismo esta ́ com uma força redobrada.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS VELHARIAS
I  23 de março
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda e compra de objetos de coleção e 
velharias, sendo, igualmente, um ponto de encontro entre 
o público e os expositores, oriundos de norte a sul do país. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

“CONTA-ME UMA HISTÓRIA  
- CONTOS, CANTOS E LIVROS 
PARA BEBÉS” |  FORMAÇÃO 
COM CLARA HADDAD
I  23 de março
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00
ENTRADA PAGA, sujeita a inscrição (até 23 de fevereiro) 
Formação dinâmica, por Clara Haddad, com dicas práticas e 
eficazes para contar histórias para crianças dos 0 aos 3 anos. 
:  Recortar Palavras
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CICLO DE REQUIEM DE 
COIMBRA 2019 |  CONCERTO I
I  23 de março
Y  Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Requiem, de Karl Jenkins (n. 1944, Reino Unido), pelo Coro 
de Câmara da Universidade do Minho e Orquestra da 
Universidade do Minho.
:  Coro Sinfónico Inês de Castro/Ecos do Passado 

– Associação

TOREGRI |  NATAÇÃO
I  23 e 24 de março
Y  Piscinas Municipais Rui Abreu
Ъ  16h00-19h00 (23 de março) e 9h00-12h30 (24 de 

março)
ENTRADA LIVRE

A Associação de Natação de Coimbra organiza o Torneio 
Regional de Grupos de Idade para cadetes. O TOREGRI é 
um torneio de formação para atletas, neste caso, os mais no-
vos, que permitirá criar uma seleção regional para estágios 
promovidos pela Federação Portuguesa de Natação.
:  Associação de Natação de Coimbra

CONCERTO FINAL DA 
MASTERCLASS DE DIREÇÃO 
DE ORQUESTRA, COM 
JOHANNES SCHLAEFLI | 
 ORQUESTRA CLÁSSICA 
DO CENTRO
I  24 de março
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  17h30
ENTRADA PAGA

Este concerto resulta de uma parceria entre a Universidade 
de Belas Artes de Zurique (ZHdK) e a Orquestra Clássica 
do Centro. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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POEMAS DE PÉ PARA A MÃO, 
DE REGINA GUIMARÃES 
(TEATRO DO BOLHÃO)
I  27 de março (Dia Mundial do Teatro)
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  10h00 e 15h00 (para escolas)
ENTRADA PAGA

É mesmo assim que tudo vai acontecer: vamos viajar de pa-
lavra em palavra para descobrir a história da menina que não 
queria dormir nunca e da palavra que queria casar, dos cin-
co dedos que são filhos da mão e da palavra que dava uma 
imensa alegria a um certo rapaz. Vamos saltar de poema em 
poema, voar entre mini histórias que nos vão desconcertar, 
e tudo porque as palavras nunca nos deixam de surpreender.
Direção artística: Joana Providência |  Interpretação: Sandra 
Salomé |  Apoio a figurinos: Lola Sousa |  Apoio plástico: 
Cristóvão Neto, Filipe Mendes, Lola Sousa |  Apoio a som: 
Fábio Ferreira |  Direção de Produção: Glória Cheio
:  Câmara Municipal de Coimbra

GENDER WORKSHOP: 
ACADEMIA E FEMINISMOS
I  28 de março
Y  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra - Alta, sala 1 
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE

Há já oito anos que as oficinas Gender Workshop no Centro 
de Estudos Sociais constituem espaços abertos de debate 
que procuram explorar o potencial epistemológico das pers-
petivas feministas na compreensão da vida social. Estas têm 
vindo a ser abordadas a partir de diferentes contextos sociais, 
políticos e culturais, privilegiando-se o diálogo entre as mais 
variadas disciplinas e áreas de investigação. Intervenções de 
António Sousa Ribeiro (CES/FLUC) e Virgínia Ferreira (CES/
FEUC).
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra

ROTA DAS TABERNAS
I  28 de março (Dia Nacional dos Centros Históricos)
Y  Baixa de Coimbra
Ъ  18h30 (roteiro comentado pelas tabernas históricas da 

Baixa - ponto de encontro na Praça 8 de Maio) |  19h30 
(merenda na Taberna Laura - antiga taberna “Júlio das 
Iscas”).

ENTRADA PAGA, sujeita a inscrição 
A Rota das Tabernas visa o levantamento, identificação, re-
gisto e promoção da história destes espaços emblemáticos e 
tradicionais de Coimbra.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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PEDRO ABRUNHOSA
I  29 de março
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

“Nestes escuros tempos que atravessamos, a Música tem co-
berto de luz a estrada de muitos, restituindo-lhes esperança, 
identidade, noção de paz e pertença a um lugar. Ela é um ter-
ritório que habitamos, tanto quanto o é o País donde vimos. 
Onde quer que estejamos, cantamos os mesmos refrões, 
choramos a dor idêntica, celebramos alegrias comuns e, no 
entanto, nunca saberemos o nome próprio de quem está ao 
nosso lado. Tal é o poder da Música. Nos espetáculos, através 
das rádios, nas redes sociais, a Música faz-nos menos sós.”
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: Sons Em 

Trânsito

IV IMPERIVS - FESTIVAL DE 
TUNAS DA IMPERIAL TAFFUC
I  29 (Noite de Serenatas) e 30 (Noite de Festival) de 

março
Y  Colégio de Jesus (Noite de Serenatas) e Teatro 

Académico de Gil Vicente (Noite de Festival)
Ъ  21h30 (para os dois dias)
ENTRADA LIVRE Noite de Serenatas
ENTRADA PAGA Noite de Festival
O IMPERIVS - Festival de Tunas da Imperial TAFFUC é 
um acontecimento cultural de referência para a cidade de 
Coimbra e para todo o panorama tunante nacional, caracte-
rizado pela sua tradição e boémia.
:  Imperial Tuna Académica da Faculdade de Farmácia da 

Universidade de Coimbra

OFICINA “PAIS E FILHOS”, 
COM A ILUSTRADORA 
ANA SOFIA AMBRÓSIO
I  30 de março
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00
ENTRADA PAGA, sujeita a inscrição (até 15 de março)
Esta é a terceira oficina para pais e filhos, dando continuida-
de ao sucesso das anteriores, que tiveram a orientação das 
ilustradoras Carla Nazareth e Anabela Pedrosa. Estas ativi-
dades para famílias pretendem bons momentos de intera-
ção familiar, divertimento, criatividade, sempre com foco nas 
emoções. 
:  Recortar Palavras
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APRESENTAÇÃO DO LIVRO 
“OS ANIMAIS ESCRITORES”, 
PELA ILUSTRADORA 
ANA SOFIA AMBRÓSIO
I  30 de março
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Apresentação do livro “Os animais escritores” pela ilustrado-
ra Ana Sofia Ambrósio, em parceria com a Recortar Palavras.
:  Museu da Água de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
I  30 de março 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CICLO DE REQUIEM DE 
COIMBRA 2019 |  CONCERTO II
I  31 de março
Y  Capela de São Miguel da Universidade de Coimbra
Ъ  18h00
ENTRADA PAGA

Requiem de Duarte Lobo (1565-1646, Portugal), pelo Coral 
Moços do Coro (Porto).
Transcrições Inéditas, de D. Pedro de Cristo (1545-1618, 
Portugal).
:  Coro Sinfónico 

Inês de Castro/
Ecos do Passado 

– Associação
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IL DIA 
INTERNACIONAL 
DO LIVRO 
INFANTIL
I  2 de abril

CONCEÇÃO DE UM 
LIVRO: TEXTO E 
ILUSTRAÇÃO
Y  Núcleo da Guitarra e do 
Fado de Coimbra |  Torre de Anto
Ъ  10h00-16h00
 PÚBLICO-ALVO: alunos do pré-escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico

CINEMA: “O PRINCIPEZINHO”, 
BASEADO NA OBRA DE ANTOINE 
DE SAINT-EXUPÉRY
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ 10h30 e 14h30
 PÚBLICO-ALVO: alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino 
básico

HORA DO CONTO: UM CONTO DE 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
Y  Biblioteca Infantil/Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ 18h00
 PÚBLICO-ALVO: maiores de 6 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
:  Câmara Municipal de Coimbra

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  3 de abril 
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação en-
tre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CAMPEONATO NACIONAL 
JUVENIS, JUNIORES E 
ABSOLUTOS |  NATAÇÃO
I  4 a 7 de abril
Y  Centro Olímpico de Piscinas Municipais
Ъ  8h00-20h00
ENTRADA LIVRE

Campeonatos Nacionais de Juvenis, Juniores e Absolutos, 
prova rainha do calendário nacional da natação pura. 
:  Associação de Natação de Coimbra |  Parceria: 

Câmara Municipal de Coimbra
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IL
PROCESSOS ECOLÓGICOS 
E SERVIÇOS |  VERÓNICA 
FERREIRA, MARE & 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
I  5 de abril
Ъ  18h00
Y  Museu da Água de Coimbra 

ENTRADA LIVRE

Ciclo de conferências no âmbito do lançamento do livro 
“Rios de Portugal - Comunidades, Processos e Alterações”, 
editado pelas investigadoras do MARE - Centro de Ciências 
do Mar e do Ambiente, Maria João Feio e Verónica Ferreira, 
e com capítulos temáticos da autoria de investigadores por-
tugueses de diversas áreas relacionadas com os sistemas ri-
beirinhos. Este ciclo de conferências pretende apresentar ao 
público as comunidades e os processos que ocorrem nos rios 
e ribeiros assim como as alterações a que estão sujeitos. 
:  Museu da Água de Coimbra

SHIFT APPENS
I  5 a 7 de abril
Y  Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Ъ  todo o dia
ENTRADA LIVRE

O Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia aco-
lhe, de 5 a 7 abril, mais uma edição do “Shift APPens”, um 
evento de base tecnológica que reúne entusiastas de todo 
o país num ambiente informal e descontraído. Promovido 
pelo Núcleo de Estudantes de Informática da Associação 
Académica de Coimbra (NEI/AAC), este hackathon, “o 
mais louco do País”, desafia os estudantes a desenvolverem 

aplicações - Apps - para telemóvel, web, etc., em três dias. 
Os melhores projetos são premiados.
:  Núcleo de Estudantes de Informática da Associação 

Académica de Coimbra

FEIRA DO LIVRO DADO
I  6 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ  11h00-13h00 e 14h00-19h00
ENTRADA LIVRE

Feira de troca de livros em colaboração com a Casa da 
Esquina.
:  Câmara Municipal de Coimbra

HORA DO CONTO COM 
ALICE CARDOSO
I  6 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ  11h30
PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL POP-UP |  OFICINA
I  6 de abril
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 
dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.
:  Câmara Municipal de Coimbra

IX PANACEIA DA TUNA 
FEMININA DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA
I  6 de abril
Y  Teatro Académico de Gil Vicente
Ъ  21h00
ENTRADA PAGA

O IX Panaceia será a 9.ª edição do Festival de Tunas Femininas 
organizado pela Tuna Feminina de Medicina da Universidade de 
Coimbra. Uma noite de espetáculos proporcionada por tunas fe-
mininas de todo o país, trazendo música à comunidade coimbrã.
:  Tuna Feminina de Medicina da Universidade de 

Coimbra

CAROLINA DESLANDES
I  6 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Carolina Deslandes é uma das maiores artistas da atual 
geração de cantores e compositores portugueses. Com 
milhões de visualizações no Youtube tem trilhado um per-
curso meteórico desde a sua estreia, afirmando-se como 
uma das maiores referências não apenas no universo digital 
mas na música nacional contemporânea.
Casa, o seu terceiro disco de originais, foi editado a 20 de 
abril e entrou diretamente para o 1.º lugar do Top nacional 
de vendas, tornando-se o álbum que mais vendeu na sema-
na de estreia, em 2018. Pertencem a Casa os temas “A Vida 
Toda” - galardoado com o single de Ouro e com mais de 7 
milhões de visualizações no Youtube - e “Avião de Papel” 
(letra e música de Carolina Deslandes) feat. Rui Veloso, que 
em apenas 2 meses ultrapassou 3 milhões de visualizações 
no Youtube e voou diretamente para os tops de venda e 
streaming nacionais.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: Sons Em 

Trânsito

CICLO DE REQUIEM 
DE COIMBRA 2019 | 
 CONCERTO III
I  6 de abril
Y  Auditório do Conservatório de Música de Coimbra
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Paixão Segundo São João, de Johann-Sebastian Bach, pelo Coro 
do Departamento de Comunicação e Arte da Universidade 
de Aveiro e Orquestra Filarmonia das Beiras.
:  Coro Sinfónico Inês de Castro/Ecos do Passado 

– Associação
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IL
II GRANDE PRÉMIO 
DE ATLETISMO
I  7 de abril
Y  Rua da Freguesia
Ъ  9h00-13h00
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês

FEIRA DOS LÁZAROS
I  7 de abril
Y  Largo de São João, Bairro de Celas
Ъ  10h00-18h00
ENTRADA LIVRE

Recriação, por parte do Grupo Folclórico de Coimbra, de 
uma feira que acontecia na velha Alta de Coimbra. Na feira 
dos Lázaros pode ser encontrada a autêntica e variada doça-
ria conventual e popular da cidade. Presente na feira, a Tasca 
do Amadeu serve deliciosos almoços e petiscos caseiros.
:  Grupo Folclórico de Coimbra

FEIRA DOS LÁZAROS
I  7 de abril
Y  Largo de D. Dinis
Ъ  10h00-18h00
ENTRADA LIVRE

A Feira dos Lázaros realizava-se no penúltimo domingo de 
Quaresma, domingo de Lázaros, dia de visitar os enfermos, 
no Largo do Castelo, junto ao antigo hospital (Largo de D. 
Dinis), na velha Alta.
Recriada pelo Grupo Folclórico da Casa Pessoal Universidade 
de Coimbra em 1991, procura reviver uma das tradições da 
população futrica da Alta de Coimbra. Podem ser adquiridos 

alguns dos produtos que aí eram vendidos na época: “man-
jar branco”, “pastéis de santa clara”, “arrufadas de Coimbra”, 
brinquedos ou “Lázaros”, pássaros feitos de miolo de pão 
enfeitados com penas, entre outros.
:  Grupo Folclórico da Casa Pessoal Universidade de Coimbra

VIAGEM NA TERRA - 
POEIRA DAS ESTRELAS
I  7 de abril
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  16h00
ENTRADA PAGA

Poeira de Estrelas é uma viagem que pretende devolver a ex-
periência de descoberta e de maravilhamento. A partir de ges-
tos, movimentos e materiais elementares o público é convidado 
a fazer parte do espetáculo, experimentando-o por dentro.
Poeira de Estrelas explora a ideia de que todos somos feitos 
de matéria estelar, desde o mais pequeno átomo à imensidão 
do universo. 
É um jogo de escalas onde o todo e as partes se refle-
tem entre si e se desdobram continuamente em múltiplas 
possibilidades.
:  Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS DA PÁSCOA
I  9 de abril
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da Cultura
Ъ  10h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Uma hora do conto seguida de uma atividade de trabalhos 
manuais de acordo com o tema.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL PROGRAMA DE FÉRIAS 
DA PÁSCOA
I  9 a 12 e 15 a 18 de abril
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Visitas, jogos, oficinas, histórias e outras iniciativas.
:  Câmara Municipal de Coimbra

HORA DO CONTO: CONTOS 
DE ANTÓNIO MOTA
I  10 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ 18h00
PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
:  Câmara Municipal de Coimbra

DANÇAR O SILÊNCIO, 
DE ADRIANA CAMPOS | 
 OFICINA DE DANÇA | ABRIL 
DANÇA EM COIMBRA 2019
I  10 a 13 de abril
Y  Convento São Francisco
Ъ  10h00-13h00
ENTRADA LIVRE

Oficina inspirada nos desenhos de António Jorge Gonçalves e 
textos de Ondjaki apresentados no Convento São Francisco, 
na exposição “Desenhar o Silêncio”, entre os dias 16 de 

fevereiro e 15 de abril. A oficina convida a descobrir o traba-
lho dos dois criadores, à medida que se experimentam novas 
formas de expressão através do movimento. Inventam-se 
novos caminhos no espaço da exposição, para podermos jun-
tar, às imagens e às palavras, a dança, gestos e movimentos. 
No final, convidamos a família e os amigos para descobrirmos, 
em conjunto, o silêncio, dançando.
:  Câmara Municipal de Coimbra

QUINTA-FEIRA 12 |   
_DESCONCERTOS_
I  11 de abril
Y  Foyer do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Os Quinta-Feira 12, banda de João Correia, Rodolfo Jaca, 
Pedro Freitas e Pedro Correia, apresentam novo single, cer-
ca de dois anos depois do primeiro LP Fiasco (2016). E sobre 
o próximo álbum já há novidades: ‘Cama Rasa’ é o single de 
avanço do segundo LP da banda. “Uma fusão de um ambien-
te digital com um mundo definitivamente mais cru, onde as 
guitarras etéreas reclamam o espaço devido”, afirma a banda.

“Dois anos depois do primeiro álbum, Fiasco (2016, Rastilho 
Records), a electrónica conquistou ainda mais espaço nas 
composições dos Quinta-Feira 12 e isso é evidente em ‘Cama 
Rasa’, single de avanço para um segundo longa-duração que 
há-de chegar no início de 2019, acompanhado de um regres-
so à estrada. Mais maduros, mas não menos acomodados, 
mais intensos, mas não menos dedicados às palavras e ao que 
elas nos dizem nas entrelinhas. ‘Cama Rasa’ é uma canção de 
mudança, de receio de mudança, de obrigatoriedade de mu-
dança, de reflexão sobre a mudança. De luz, apesar da escu-
ridão. De cor, apesar do negrume.” – Sérgio Felizardo in Vice
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL
ALTERAÇÕES GLOBAIS DOS 
RIOS E MONITORIZAÇÃO 
ECOLÓGICA |  MARIA 
JOÃO FEIO, MARE & 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA 
I  12 de abril
Y  Museu da Água de Coimbra 
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE

Última apresentação de um Ciclo de conferências no âmbi-
to do lançamento do livro “Rios de Portugal - Comunidades, 
Processos e Alterações”, editado pelas investigadoras do 
MARE - Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, Maria 
João Feio e Verónica Ferreira, e com capítulos temáticos da 
autoria de investigadores portugueses de diversas áreas re-
lacionadas com os sistemas ribeirinhos. Este ciclo de confe-
rências pretende apresentar ao público as comunidades e os 
processos que ocorrem nos rios e ribeiros assim como as 
alterações a que estão sujeitos. 
:  Museu da Água de Coimbra

FREI LUÍS DE SOUSA, 
ALMEIDA GARRETT |  TEATRO
I  12 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

“O Frei Luís de Sousa é aquela estação de paragem obriga-
tória, que mais tarde ou mais cedo nos aparece no caminho, 
como a pedra do Drummond de Andrade, não há volta a 
dar; é uma afirmação de maturidade na arte do ‘pôr-em-

-cena’, no entendimento do que é isto da ‘cena’ nas nossas 

latitudes meridionais europeias. Se a natureza do teatro em 
português é suscetível de especificidade, de caso particular, é 
em grande parte neste drama trágico ou nesta tragédia dra-
mática do nosso Almeida Garrett.” – Miguel Loureiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

XI FESTA DA ARRUFADA
I  13 de abril
Y  Praça 8 de Maio
Ъ  9h00-13h00
ENTRADA LIVRE

Recriação da venda da arrufada de Coimbra por altura da 
Páscoa.
:  Grupo Etnográfico da Região de Coimbra

FEIRA DE ARTESANATO 
URBANO
I  13 de abril
Y  Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges e Largo da 

Portagem 
Ъ  10h00-18h30
ENTRADA LIVRE

Iniciativa de regularidade mensal, que dinamiza o espaço pú-
blico urbano, dando destaque à venda de produtos que jun-
tam áreas de trabalho que cruzam técnicas e matérias-primas 
diversas, resultando na apresentação de objetos de elevada 
originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, vestuário, 
decoração e outros, que contribuem para uma cada vez mais 
forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL HORA DO CONTO COM 
ALEXANDRA MOURA
I  13 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ  11h30
PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
:  Câmara Municipal de Coimbra

JOGOS DE TABULEIRO
I  13 de abril 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e apren-
der, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos no con-
vívio social, estimulam o cumprimento de regras, fomentando 
a autoestima com as vitórias e as derrotas, promovendo novos 
e diferentes hábitos de ocupar os tempos livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra

OFICINAS DA PÁSCOA
I  16 de abril
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  10h30
PÚBLICO-ALVO: maiores de 6 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 

Hora do conto seguida de uma atividade de trabalhos ma-
nuais de acordo com o tema.
:  Câmara Municipal de Coimbra

HORA DO CONTO: CONTOS 
LUÍSA DUCLA SOARES
I  16 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ  18h00
PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
:  Câmara Municipal de Coimbra

UHF - A HERANÇA 
DO ANDARILHO 
I  16 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

No ano em que passaram 30 anos sobre o desaparecimento 
físico de José Afonso, os UHF homenagearam a sua obra. São 
sete canções do mais importante cantautor português, tra-
balhadas nos últimos anos por António Manuel Ribeiro, puxa-

das para o som ora elétrico ora 
acústico, a que se juntam três 
temas da banda no fio condu-
tor do legado. Tem duas novas 
versões: “Traz Outro Amigo 
Também”, estreado na rádio 
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Antena 1 como primeira amostra do álbum, e “No Comboio 
Descendente” que serviu de single de apresentação.
Atentos à realidade política e social do país, os UHF são o ros-
to do rock de intervenção em Portugal. Com alguma influên-
cia de José Afonso, assumem uma posição ativa em relação a 
temas sensíveis da vida das pessoas. O líder da banda assume 
o poeta popular como fonte inspiradora e confessa: “Eu não 
quero imitar José Afonso, quero ler a sua genialidade.”
:  Câmara Municipal de Coimbra

COMEMORAÇÕES DOS 
50 ANOS DA CRISE 
ACADÉMICA DE 1969
I  16 de abril a outubro
Y  vários espaços da cidade
Numa iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Coimbra, 
Universidade de Coimbra e Associação Académica de 
Coimbra, serão organizados vários eventos para assinalar 
os 50 anos de passagem sobre a Crise Académica e o seu 
impacto na História de Portugal e contributo significativo na 
implantação da democracia em Portugal. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DOS 
MONUMENTOS E SÍTIOS
I  18 de abril
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-18h00
ENTRADA LIVRE

:  Câmara Municipal de Coimbra

CONCERTOS PARA BEBÉS - 
BARROCOS, ROMÂNTICOS 
E OUSADOS |  ESPETÁCULO 
PARA FAMÍLIAS 
I  18 de abril
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 
infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

REVOLUÇÕES |   
NÉ RIBEIRO | ABRIL DANÇA 
EM COIMBRA 2019
I  18 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

“O que é uma revolução? Quais as revoluções pelas quais es-
tamos à espera? 50 anos depois do Maio de 68, parece opor-
tuno o momento para pensar sobre esta e outras revoluções 
(…).” Né Barros
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL CICLO DE REQUIEM DE 
COIMBRA 2019 |  CONCERTO V
I  19 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  18h00
ENTRADA PAGA

Requiem For The Living, Dan Forrest (n. 1978, Elmira, New 
York, United States), pelo Coro Sinfónico Inês de Castro.
:  Coro Sinfónico Inês de Castro/Ecos do Passado 

– Associação

DIA MUNDIAL DO LIVRO E 
DOS DIREITOS DE AUTOR
I  23 de abril

CONHEÇA A BIBLIOTECA 
MUNICIPAL DE COIMBRA
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  10h30 e 14h30
Visita guiada aos serviços e fundos da biblioteca.
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 

UM LIVRO…UM FILME! 
Y  Sala José Sebastião da Silva Dias |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  10h30 (“O Nome da Rosa”) e 14h30 (“Os Maias”) 
PÚBLICO-ALVO: alunos do Ensino Secundário
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição

HORA DO CONTO: OUTRO CONTO DE 
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  18h00
PÚBLICO-ALVO: maiores de 6 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição

EXPOSIÇÃO |  LEITURAS(S) COM 
INTERCULTURALIDADE
I  23 de abril a 19 de maio |  Abertura: 23 de abril, 14h00 
Y  Galeria Ferrer Correia |  Casa Municipal da Cultura
Ъ  9h00-19h30
ENTRADA LIVRE

Exposição de trabalhos plásticos das escolas da rede de 
Bibliotecas de Coimbra, com a participação de todos os ní-
veis de ensino, sob o tema da interculturalidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FESTIVAL JOVEM - DIAS 
DA MÚSICA - CCB 
I  23 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Festival será, como já é tradição, inteiramente dedicado aos 
agrupamentos mais jovens. Assim, no dia 23 de abril, estes 
jovens serão responsáveis pelo primeiro grande momento 
do festival: uma nova apresentação do Sonho de Uma Noite de 
Verão com a música de cena composta por Felix Mendelssohn 
para solistas, coro e orquestra.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL
SABORES DA ESCRITA
REQUINTE, OPULÊNCIA E 
DESLUMBRAMENTO: A DECADÊNCIA 
DA ARISTOCRACIA SICILIANA À MESA 
DURANTE A UNIFICAÇÃO POLÍTICA 
DA ITÁLIA, POR MANUEL FERRO

I  24 de abril
Y  Casa da Escrita
Ъ  20h00
ENTRADA PAGA

Aliar a literatura à gastronomia é o objetivo da iniciativa 
Sabores da Escrita, que junta especialistas das duas áreas, 
num percurso pelas rotas de saberes e sabores. Em cada 
sessão há uma conferência, onde são abordadas as referên-
cias alimentares na vida e na obra de diferentes autores, na-
cionais e estrangeiros, seguindo-se a realização de um jantar 
temático.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Parceria: Serviços de 

Ação Social da Universidade de Coimbra e Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, através do 
Projeto DIAITA - Património Alimentar da Lusofonia 
e do Doutoramento em Patrimónios Alimentares: 
Culturas e Identidades

UM SOLO PARA A SOCIEDADE |   
COMPANHIA PAULO 
RIBEIRO | ABRIL DANÇA 
EM COIMBRA 2019 
I  24 de abril
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Um Solo para a Sociedade é 
a primeira peça de António 
Cabrita e São Castro en-
quanto diretores artísticos 
da Companhia Paulo Ribeiro.
Criada a partir do monólo-
go O Contrabaixo, de Patrick 
Süskind, os dois coreógrafos 
procuram aprofundar a re-
flexão sobre como as pes-
soas ocupam um território 

comum, abordando problemáticas que norteiam a condição 
humana, tais como o amor, a liberdade, a escolha, a identida-
de, ampliando o gesto como movimento elaborado e exte-
riorizado dessa reflexão.
O confronto do eu e dos outros, do barulho e do silêncio, 
em som visível no corpo. Um solo diante da sociedade, o 
público. Um público que observa o indivíduo, um intérprete 
que observa a sociedade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DAS ASSOCIAÇÕES
I  25 de abril
Y  Rua Ferreira Borges, Rua Visconde da Luz e Praça do 

Comércio
Ъ  10h00-19h00
ENTRADA LIVRE

Iniciativa para a qual se convidam as estruturas associativas 
do concelho a darem conhecimento das suas atividades e a 
exporem o seu trabalho, podendo vender os seus produtos 
na Baixa de Coimbra. Este evento será ainda enriquecido 
com animação de rua com música, performances teatrais, 
entre outros.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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IL FEIRA DAS VELHARIAS
I  27 de abril
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda e compra de objetos de coleção e 
velharias, sendo, igualmente, um ponto de encontro entre 
o público e os expositores, oriundos de norte a sul do país. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
I  27 de abril
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra

HORA DO CONTO: CONTOS 
DE ALICE VIEIRA
I  27 de abril
Y  Biblioteca Municipal de Coimbra |  Casa Municipal da 

Cultura 
Ъ  18h00

PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
:  Câmara Municipal de Coimbra

PRÉMIO ESTAÇÃO IMAGEM 
COIMBRA 2019 |  CERIMÓNIA 
DE ENTREGA DE PRÉMIOS
I  27 de abril
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  11h00
ENTRADA LIVRE

O Prémio Estação Imagem aposta na promoção da repor-
tagem fotográfica e o elevado número de participações em 
todas as edições confirma a importância que reveste uma 
iniciativa deste tipo. O júri é sempre constituído por perso-
nalidades internacionais ligadas ao fotojornalismo.
:  Câmara Municipal de Coimbra

SAI DA AULA E DANÇA |   
ABRIL DANÇA EM 
COIMBRA 2019 
I  28 de abril
Y  Convento São Francisco
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

O Abril Dança em Coimbra 2019 abre as portas às várias esco-
las que se dedicam em exclusivo, ou não, ao ensino da Dança 
no Concelho e Região de Coimbra.
Um projeto que será desenvolvido ao longo dos primeiros me-
ses de 2019, mas cujos encontros preparativos já se têm vindo 
a realizar, e que será apresentado ao público num formato de 
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percurso por várias salas do Convento São Francisco. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

III ENCONTRO DE CIDADES 
GEMINADAS COM COIMBRA 
E VII CONCERTO DAS ROSAS
I  28 de abril
Y  Conservatório de Música de Coimbra
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE

Encontro de coros e VII Concerto das Rosas em homenagem 
à Rainha Santa Isabel, com participação de coros de cinco ci-
dades geminadas com Coimbra. Para além do festival musical, 
os participantes participarão no Roteiro Monástico.
:  Associação Apojovi/Aposenior

A MEIO DA NOITE | 
 COMPANHIA OLGA 
RORIZ | ABRIL DANÇA 
EM COIMBRA 2019 
I  28 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

A coreógrafa Olga Roriz revisita o universo de Ingmar 
Bergman, numa celebração do nascimento e da obra do en-
cenador e cineasta sueco. A dança, o teatro e o cinema à 
procura de um outro lugar. 
A Meio da Noite aborda a temática existencialista de Bergman 
e, ao mesmo tempo, a peça reflete sobre o processo de 

criação numa procura incessante de si próprio e dos outros. 
Sete intérpretes encontram-se para partilhar as suas pesqui-
sas sobre a obra do cineasta e criarem, coletiva ou individual-
mente, cenas que possam integrar um futuro espetáculo. À 
volta de uma mesa/ilha, este grupo de intérpretes fecha-se 
nos seus pensamentos, mergulhado nos computadores, nos 
livros, nos vídeos. Tudo nasce desse huis clos de criação: o 
som, a luz, as imagens, as ações e contradições, dramas, pesa-
delos e fantasmas. As camadas de representação acumulam-

-se, criando tramas dramatúrgicas onde se mistura a mentira 
com a verdade dos factos.
A Meio da Noite é uma profunda homenagem da coreógrafa a 
Ingmar Bergman, aos atores dos seus filmes e aos intérpretes 
da Companhia Olga Roriz.
:  Câmara Municipal de Coimbra

ROMARIA DA SENHORA 
DA ALEGRIA
I  28 e 29 de abril
Y  Ermida de Nossa Senhora da alegria
Ъ  a partir das 9h00
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês
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IL COLMUSIC - ALIMENTAÇÃO 
E AMBIENTE
I  29 de abril (dia da Terra)
Y  Pavilhão Centro de Portugal 
Ъ  18h30
ENTRADA LIVRE

Evento realizado no âmbito de uma parceria entre 
a Orquestra Clássica do Centro e o Laboratório de 
Biomedicina Mitocondrial e Teranóstica (LBioMiT), integrado 
num programa que decorre de outubro de 2018 a abril de 
2019 e que é constituído por seis colóquios que têm como 
ponto comum a interligação entre a comunicação de Ciência 
e a Música. 
:  Orquestra Clássica do Centro

GENDER WORKSHOP: 
ESPIRITUALIDADES
I  30 de abril
Y  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE

Há já oito anos que as oficinas Gender Workshop no Centro 
de Estudos Sociais constituem espaços abertos de debate 
que procuram explorar o potencial epistemológico das pers-
petivas feministas na compreensão da vida social. Estas têm 
vindo a ser abordadas a partir de diferentes contextos sociais, 
políticos e culturais, privilegiando-se o diálogo entre as mais 
variadas disciplinas e áreas de investigação. Intervenções de 
Tiago Pires Marques (CES) e Kelma Matos (UFC/CES)
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra

“O GRANDE TRATADO 
DA ENCENAÇÃO” E “A 
TECEDEIRA QUE LIA ZOLA” | 
 TEATRO EXPERIMENTAL  
DO PORTO |  
CICLO “SOMOS LIVRES”
I  30 de abril
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  19h00 e 21h30
ENTRADA PAGA

O Teatro Experimental do Porto (TEP) apresenta a Trilogia da 
Juventude da autoria de Gonçalo Amorim e Rui Pina Coelho 
sobre o papel da juventude na história portuguesa contempo-
rânea. Propomos apresentar duas peças da Trilogia: Pequeno 
Tratado da Encenação e A Tecedeira que Lia Zola.
A partir da obra Pequeno Tratado da Encenação, escrita por 
António Pedro em 1962, o TEP construiu uma situação dra-
mática onde três jovens projetam a invenção de um país que 
ainda não existe. Discutem a utopia de um país novo, como 
se de um novo espetáculo de teatro se tratasse. 
A Tecedeira que Lia Zola é um retrato de Portugal nos anos 70. 
Inspirados pelos movimentos revolucionários da época, jovens 
portugueses, burgueses, urbanos e letrados decidem abandonar 
os seus estudos ou os seus primeiros empregos e rumam em di-
reção às fábricas e aos campos para fazer a “revolução cultural”.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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EVOCAÇÃO DO DIA DA MÃE
I  1 a 3 de maio
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Atividades de expressão plástica baseadas na leitura de livros 
sobre o Dia da Mãe.
:  Câmara Municipal de Coimbra

ESTÓRIAS DE MÃES EM 
FAMÍLIA E AO FIM DO DIA!
I  3 de maio
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, S. João do Campo, Souselas e 
Trouxemil

Ъ  18h00 
ENTRADA LIVRE

Atividade de animação do livro e da leitura destinada a famí-
lias onde se contam, de forma interativa, dinâmica, encenada 
e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra

QUEIMA DAS FITAS
I  3 a 10 maio
Y  vários espaços da cidade
Com início solene às portas da Sé Velha, com a Serenata 
Monumental, esta semana de festejos dos estudantes pro-
longa-se em concertos de bandas nacionais e internacionais 
na Praça da Canção, e outros eventos como o Sarau, o Chá 
Dançante, a Récita, a Venda da Pasta, a Queima do Grelo 
e o Baile de Gala. O culminar das festividades dá-se com o 
tradicional Cortejo de carros alegóricos no domingo, dia 5 

de maio. A Queima das Fitas inclui ainda um vasto programa 
paralelo de atividades desportivas e culturais, envolvendo as 
secções e organismos autónomos da Associação Académica 
de Coimbra. 
:  Comissão Organizadora da Queima das Fitas de 

Coimbra

POP-UP |  OFICINA
I  4 de maio 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 
dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CONCERTO DE GALA 
150.º ANIVERSÁRIO DA 
FUT - FILARMÓNICA 
UNIÃO TAVEIRENSE 
I  4 de maio
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

A Filarmónica União Taveirense completa, em 2019, 150 anos 
de existência, apresentando nesta data uma Gala onde vários 
artistas se unirão para fazer parte desta celebração.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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CAMINHADA DO DIA DA MÃE
I  5 de maio
Y  Associação Recreativa da Pousada - Cernache
Ъ  9h00
ENTRADA PAGA

Caminhada pelos lugares da freguesia, terminando com um 
almoço convívio na Associação da Pousada.
:  MarchARTE - Associação das Marchas Populares da 

Freguesia de Cernache

TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  8 maio
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação en-
tre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

AREIAS |  COMPANHIA 
IMAGINAR DO GIGANTE |  
TEATRO DE FORMAS 
ANIMADAS E MULTIMÉDIA 
I  10 (escolas) e 11 (público geral) de maio
Y  Black Box do Convento São Francisco
Ъ  10h00 (dia 10) 16h00 (dia 11)
ENTRADA PAGA

A menina bordava os nomes dos camelos debaixo das mon-
tanhas, onde o ouro se dilatava em fios de água coloridos. 
Delicadamente, extraía das areias um tesouro submerso que 

os seus antepassados guardaram. Alquimista, destilava, na abó-
bada celeste, cores que navegavam o espaço em liberdade.
E pouco a pouco, os seus olhos abraçavam de cor todo o 
mar de areias.
Teatro de Formas Animadas e Multimédia a partir das artes 
plásticas, utilizando técnicas de manipulação de materiais di-
versos para construção de formas e imagens em movimento.
Um teatro visual, poético e contemplativo, sobre as cores 
que unem a Terra.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FEIRA DE ARTESANATO 
URBANO
I  11 de maio
Y  Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges e Largo da 

Portagem 
Ъ  10h00-18h30
ENTRADA LIVRE

Iniciativa de regularidade mensal, que dinamiza o espaço pú-
blico urbano, dando destaque à venda de produtos que jun-
tam áreas de trabalho que cruzam técnicas e matérias-primas 
diversas, resultando na apresentação de objetos de elevada 
originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, vestuário, 
decoração e outros, que contribuem para uma cada vez mais 
forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
:  Câmara Municipal de Coimbra

JOGOS DE TABULEIRO
I  11 de maio
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita inscrição
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Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e apren-
der, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos no con-
vívio social, estimulam o cumprimento de regras, fomentando 
a autoestima com as vitórias e as derrotas, promovendo novos 
e diferentes hábitos de ocupar os tempos livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra

TORNEIO NADADOR 
COMPLETO
I  11 e 12 de maio
Y  Piscinas Municipais Rui Abreu
Ъ  16h00-19h00 (11 de maio) e 9h00-12h30 (12 de maio)
ENTRADA LIVRE

A Associação de Natação de Coimbra organiza esta prova 
onde os atletas têm que nadar as provas de 100m crol/cos-
tas/bruços e mariposa, mais 200m estilos. Esta prova permite 
fazer uma classificação a nível nacional em termos individuais 
e coletivos nas categorias de infantis e juvenis.
:  Associação de Natação de Coimbra

CONCERTOS PARA BEBÉS 
- QUÂNTICO MA NON 
TROPPO |  ESPETÁCULO 
PARA FAMÍLIAS 
I  12 de maio
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 

infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

LUIS BITTENCOURT - 3 
PEÇAS |  _DESCONCERTOS_
I  16 de maio
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Sons de Resistência é o título do mais recente concerto de Luís 
Bittencourt e um dos seus projetos mais arrojados até à data. 
Na contemporaneidade de um mundo globalizado, conec-
tado e tecnológico, e afetado por diferentes problemas so-
ciais e formas de opressão, as práticas de resistência surgem 
como linhas desobedientes que questionam os princípios de 
ordenação e conservação que regem diversos aspectos da 
vida em sociedade. A música e a arte possuem a capacidade 
de alcançar lugares na mente humana que a opressão não 
alcança, fortalecendo a capacidade de resistir com a potência 
para atravessar instituições e organizações, questionando os 
seus modos de funcionamento ou criando outros significa-
dos. Resistir às fronteiras que segregam pessoas e culturas. 
Resistir à opressão das identidades. Resistir às injustiças e 
desafios do mundo contemporâneo através da arte, fazendo 
música com aquilo que se tem à mão, seja um instrumento 
musical requintado ou objetos vulgares como uma palete de 
madeira ou sacos plásticos. Resistir aos ideais estéticos (e, por 
vezes, estáticos!) dominantes que separam sons musicais de 
sons não-musicais, música e ruído, entre outras formas.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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FESTA DA FLOR E DA PLANTA
I  18 de maio
Y  Praça 8 de Maio, Rua Visconde da Luz e Rua Ferreira 

Borges
Ъ  9h00-17h30
ENTRADA LIVRE

O evento, inserido no programa de animação urbana da 
Baixa de Coimbra, contém uma componente marcadamen-
te ligada ao associativismo, chamando a atenção do público 
para a importância das flores e das plantas na economia e 
quotidiano das empresas e pessoas, através do equilíbrio da 
biodiversidade. A iniciativa é complementada com a vertente 
de gastronomia/doçaria tradicional da região de Coimbra. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

COMEMORAÇÃO DO 
DIA INTERNACIONAL E 
NOITE DOS MUSEUS
I  18 de maio
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

:  Câmara Municipal de Coimbra

BEAT HOTEL |   
CICLO “SOMOS LIVRES”
I  18 de maio
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

A Beat Generation é o nome pelo qual ficou conhecida uma 
geração de poetas que emergiu na cena literária norte-ame-
ricana no pós-guerra, em meados da década de 50. Com uma 
poesia livre do cânone, próxima do coloquial e do dia-a-dia, 
os beat chocaram a América pela rutura que representavam 
em relação ao artificialismo do american way of life. Com um 
famoso processo em tribunal por acusação de obscenidade, 
o poema Uivo, de Allen Ginsberg, ajudou a projetar este gru-
po para a ribalta. A descrição da vida torturada dos jovens 
desta geração, o gosto pela aventura e pela vagamundagem, 
as experiências com drogas e as críticas ao academismo e à 
voragem da autodestruição tecnológica - num mundo sob a 
ameaça do conflito nuclear, depois de a bomba ser utilizada 
pela primeira vez em Hiroshima e Nagasaki -, são elementos 
vitais desta gesta poética que abriu caminho para as gerações 
seguintes e que, mesmo que disso não nos apercebamos de 
forma consciente, mudou as nossas vidas.
:  Câmara Municipal de Coimbra

(RE)VIVER SABORES 
E TRADIÇÕES
I  18 e 19 de maio
Y  Parque Dr. Manuel Braga
Ъ  10h00-21h00
ENTRADA LIVRE

Com stands de gastronomia tradicional de Coimbra, de arte-
sanato e de jogos tradicionais.
:  União de Freguesias de Coimbra |  Apoio: Grupo 

Etnográfico da Região de Coimbra
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ANTÓNIO ZAMBUJO
I  24 de maio
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

António Zambujo está de regresso com o novo álbum de 
originais “Do Avesso”. Dois anos depois da homenagem 
a Chico Buarque, que cruzou os dois lados do Atlântico, 
António Zambujo abraça novas abordagens. O resulta-
do é “Do Avesso”, um disco arrojado, surpreendente e 
arrebatador, produzido por Filipe Melo, Nuno Rafael e 
João Moreira, uma equipa de luxo que (re)uniu três dos 
mais talentosos músicos e produtores nacionais. Filipe 
Melo é ainda responsável pelas orquestrações. No ál-
bum, António Zambujo contou com a participação da 
Orquestra Sinfonietta de Lisboa e do maestro Vasco 
Pearce de Azevedo. 
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: Sons 

Em Trânsito

FEIRA DAS VELHARIAS
I  25 de maio
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda e compra de objetos de coleção e 
velharias, sendo, igualmente, um ponto de encontro entre 
o público e os expositores, oriundos de norte a sul do país. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

CLUBE DE XADREZ
I  25 de maio
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra

TAÇA EUROPA DE 
CADETES |  JUDO
I  25 e 26 de maio
Y  Pavilhão Municipal Multidesportos Mário Mexia
Ъ  Todo o dia
ENTRADA LIVRE 

:  Federação Portuguesa de Judo

©
 D

R



@
 C

O
IM

BR
A

 2
01

9 
| 5

0
M

A
IO

COIMBRA A BRINCAR
O Dia Internacional do Brincar (Word Play Day) foi criado na 8.ª 
Conferência Internacional de Ludotecas em Tóquio, no ano de 
1999 e celebra-se a 28 de maio. O Dia Internacional do Brincar 
celebra o artigo 31.º da Convenção sobre Direitos da Criança 
das Nações Unidas, reforçando que Brincar é um direito e uma 
atividade fundamental para o desenvolvimento do ser humano.
Em 2013 nasceu o “Coimbra a Brincar” da APCC - Associação 
de Paralisia Cerebral de Coimbra que tem o objetivo de assi-
nalar o Dia Internacional do Brincar na cidade de Coimbra. A 
exemplo de anos anteriores, a Câmara Municipal de Coimbra 
foi convidada a associar-se a este programa, no qual partici-
pam muitas outras instituições do município.

JOGOS QUE CONTAM HISTÓRIAS 
I  26 de maio
Y  Espaço Ler ao Cubo |  Parque Verde do Mondego.
Ъ  15h00-18h00
Atividade de jogos lúdico-pedagógicos com a colaboração do 
grupo Miolinhos Reguilas.

COIMBRA A BRINCAR NO MUSEU 
MUNICIPAL DE COIMBRA
I  28 de maio
Y  Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra |  Torre de 

Anto
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Atividades para as escolas com base nos acervos do Museu.

HORA DO CONTO: CONTOS 
COM BRINQUEDOS
I  28 de maio
Y  Biblioteca Infantil/Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  18h00

PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos 
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
:  Câmara Municipal de Coimbra

SESSÃO DE CINEMA TOY STORY 2
I  28 de maio
Y  Sala José Sebastião da Silva Dias |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  10h30 e 14h30
PÚBLICO-ALVO: grupos escolares 
ENTRADA LIVRE 

:  Câmara Municipal de Coimbra

GENDER WORKSHOP: 
ECONOMIAS
I  30 de maio
Y  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra - Alta, sala 2 
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE

Há já oito anos que as oficinas Gender Workshop no Centro 
de Estudos Sociais constituem espaços abertos de debate 
que procuram explorar o potencial epistemológico das pers-
petivas feministas na compreensão da vida social. Estas têm 
vindo a ser abordadas a partir de diferentes contextos so-
ciais, políticos e culturais, privilegiando-se o diálogo entre as 
mais variadas disciplinas e áreas de investigação. Intervenções 
de Luciane Lucas dos Santos (CES/UFSB) Michela Giovannini 
(CES).
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra 
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DIA DA ESPIGA
I  30 de maio 
Y  Igreja Matriz da Pedrulha
Ъ  18h00
O Dia da Espiga celebra-se na quinta-feira da Ascensão, tra-
dição na qual se ia ao campo colher as plantas para fazer 
o ramo constituído por espigas (que representam o pão), 
malmequeres (o ouro e a prata), papoilas (o amor e a vida), 
ramos de oliveira (azeite, paz e luz), ramos de videira (o 
vinho e alegria) e o alecrim (saúde e força). Durante a cele-
bração eucarística, o ramo e o pão serão benzidos e guar-
dados até ao ano seguinte.
:  Grupo Folclórico Casa do Pessoal da Universidade de 

Coimbra

MARIELA, TUBA E CLOWN |   
COMPANHIA NUVEM 
VOADORA | NO ÂMBITO DO 
DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
I  31 de maio (escolas) e 1 de junho (público geral)
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  15h00 (31 de maio) e 16h00 (1 de junho)
ENTRADA PAGA

Mariela é grande, pesada e está apaixonada, às vezes... O 
mestre Sousa é um músico bizarro com ideias extravagantes. 
O Mestre Sousa está apaixonado pela Mariela.
O seu ajudante, Rodriguez, tem pouca aptidão para a música 
e muita vontade de ajudar o êxito dos concertos do Mestre 
Sousa. Dois personagens que surpreendem o público com 
momentos hilariantes de humor, música e nonsense! Uma 
homenagem aos instrumentos de sopro e aos músicos eru-
ditos perdidos no tempo. O sopro, o ar e o vento foram 

pontos de partida para esta aventura entre o clássico e o 
contemporâneo. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

ESTÓRIAS DE CRIANÇAS EM 
FAMÍLIA E AO FIM DO DIA!
I  31 de maio
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, S. João do Campo, Souselas e 
Trouxemil

Ъ  18h00 
ENTRADA LIVRE

Atividade de animação do livro e da leitura destinada a famí-
lias onde se contam, de forma interativa, dinâmica, encenada 
e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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SABORES DA ESCRITA
JORGE AMADO E O SABOR DE 
CORDEL, POR APARECIDA RIBEIRO

I  31 de maio
Y  Casa da Escrita
Ъ  20h00
ENTRADA PAGA

Aliar a literatura à gastronomia é o objetivo da iniciativa 
Sabores da Escrita, que junta especialistas das duas áreas, 
num percurso pelas rotas de saberes e sabores. Em cada 
sessão há uma conferência, onde são abordadas as referên-
cias alimentares na vida e na obra de diferentes autores, na-
cionais e estrangeiros, seguindo-se a realização de um jantar 
temático.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Parceria: Serviços de 

Ação Social da Universidade de Coimbra e Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra, através do 
Projeto DIAITA - Património Alimentar da Lusofonia 
e do Doutoramento em Patrimónios Alimentares: 
Culturas e Identidades

SERENATA POPULAR
I  31 de maio
Y  entrada principal da Igreja de Santiago, Praça do 

Comércio
Ъ  22h00
ENTRADA LIVRE

Recriação, por parte do Grupo Folclórico de Coimbra, das 
antigas serenatas da população não estudantil de Coimbra. 
A iniciativa visa a recuperação de canções, baladas e fados 
entoados por tricanas e futricas nos finais do século XIX, por 
ocasião dos festejos da cidade.
:  Grupo Folclórico de Coimbra

FEIRA DE ARTESANATO 
E GASTRONOMIA DA 
FREGUESIA DE ALMALAGUÊS
I  31 de maio e 1 e 2 de junho
Y  Jardim do Século XXI
Ъ  20h00 (31 de maio) |  15h00 (1 de junho) |  9h00 (2 de 

junho)
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês
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DE COIMBRA
I  31 de maio a 10 de junho
Y  Parque Dr. Manuel Braga
Ъ  2.ª a 5.ª feira: 14h00-22h30 / 6.ª feira: 

14h00-24h00 / sábados e 9 de junho: 
11h00-24h00 / domingo e feriado: 
11h00-22h30

ENTRADA LIVRE

A Câmara Municipal de Coimbra organiza, 
no Parque Dr. Manuel Braga, mais uma edi-
ção da Feira Cultural de Coimbra, acolhen-
do, ao longo de onze dias, stands destinados 
a promover não só o Livro e o Artesanato, 
como também a Gastronomia, as Edições 
Musicais, as Artes Plásticas, a Cultura e 
Criatividade juntamente com represen-
tações institucionais, aliados a momentos 
de animação cultural permanentes, onde 
se integra também o evento “24 Horas 
Culturais”. A Feira Cultural de Coimbra 
é hoje uma referência indiscutível na  vida 
cultural da cidade de Coimbra. Um evento 
onde a Cultura acarinha a tradição e promo-
ve a novidade, num complemento recíproco 
e profícuo. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
I  1 de junho

ATIVIDADES EM FAMÍLIA
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
Visitas, jogos, oficinas, histórias e outras iniciativas.

ABERTURA DA BIBLIOTECA 
DE JARDIM LER AO CUBO
I  1 de junho
Y  Parque Verde do Mondego
Ъ  14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

CINEMA: “HOME: A MINHA CASA”
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h30
PÚBLICO-ALVO: Crianças dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 

POP-UP |  OFICINA
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  16h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
A oficina de Pop-Up dá a conhecer uma outra forma de tra-
balhar o papel que, através de técnicas de corte, faz saltar e 

dar movimento a diversas ilustrações dando vida à imagina-
ção de cada um.

HORA DO CONTO: “CONTOS 
COM BICHOS E BICHINHOS”
I  1 de junho
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
PÚBLICO-ALVO: dos 3 aos 5 anos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição 
:  Câmara Municipal de Coimbra

FESTIVAL NACIONAL 
DE FOLCLORE
I  1 de junho
Y  Almalaguês
Ъ  21h00
ENTRADA LIVRE

:  Grupo Folclórico e Etnográfico As Tecedeiras de 
Almalaguês

CAMINHADA/TRAIL 
DOS NEGALHOS
I  2 de junho
Y  Jardim do Século XXI
Ъ  a partir das 9h00
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês
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TRICO(N)TANDO ESTÓRIAS
I  5 de junho 
Y  Biblioteca Anexa Municipal de Almalaguês 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Recolha das histórias de tradição oral, usos e costumes num 
ambiente descontraído e informal de tertúlia e de ligação en-
tre gerações.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CERIMÓNIA DE ABERTURA 
DO CAMPEONATO DO 
MUNDO DE TRAIL RUNNING 
I  6 de junho
Y  Praça da Canção
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE 

O Campeonato do Mundo de Trail Running contará com a 
presença de mais de 50 seleções de todo o mundo. Integrado 
na 9.ª edição do Trail dos Abutres, é uma organização da 
Câmara Municipal de Coimbra, da Câmara Municipal de 
Miranda do Corvo, e da Associação Abútrica, em cola-
boração com a Federação Portuguesa de Atletismo e a 
International Trail Running Association.
:  Câmara Municipal de Coimbra, Câmara Municipal de 

Miranda do Corvo e Associação Abútrica

FEIRA DE ARTESANATO 
URBANO
I  8 de junho
Y  Rua Visconde da Luz, Rua Ferreira Borges e Largo da 

Portagem 
Ъ  10h00-18h30
ENTRADA LIVRE

Iniciativa de regularidade mensal, que dinamiza o espaço pú-
blico urbano, dando destaque à venda de produtos que jun-
tam áreas de trabalho que cruzam técnicas e matérias-primas 
diversas, resultando na apresentação de objetos de elevada 
originalidade, entre utensílios, acessórios de moda, vestuário, 
decoração e outros, que contribuem para uma cada vez mais 
forte afirmação do artesanato urbano de cariz contemporâ-
neo no contexto cultural, social e económico nacional.
:  Câmara Municipal de Coimbra

JOGOS DE TABULEIRO
I  8 de junho 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  14h00 e 18h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Os jogos de tabuleiro são uma forma lúdica de ensinar e 
aprender, uma ótima oportunidade para fazer novos amigos 
no convívio social, estimulam o cumprimento de regras, fo-
mentando a autoestima com as vitórias e as derrotas, pro-
movendo novos e diferentes hábitos de ocupar os tempos 
livres.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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O MONTANHA-RUSSA | 
 TEATRO E MÚSICA
I  8 de junho
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Montanha-Russa é um espetáculo da dupla Miguel Fragata e 
Inês Barahona, à qual se junta a dupla Hélder Gonçalves e 
Manuela Azevedo. Um espetáculo em que o teatro e a mú-
sica disputam o palco, desafiando as convenções do “teatro 
musical”, como quem desafia as leis da gravidade num loop.
Montanha-Russa mergulha vertiginosamente na adolescência. 
Retira-a do lugar dos lugares-comuns e procura aproximá-la 
da dimensão da intimidade. Uma dimensão secreta, privada, 
interior, mas que vive no desejo de ganhar um palco onde se 
possa exibir.
Montanha-Russa é o diário deixado em cima da mesa, o diário 
destilado nas redes sociais, ou o diário perigosamente trans-
portado para o liceu: uma intimidade a gritar “leiam-me!”, 
uma geração a querer fazer-se ouvir ao som da música. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

SERÃO POPULAR - 
FESTA DO TRAJO
I  8 de junho
Y  Átrio da Igreja Santa Cruz 
Ъ  22h00-24h00
ENTRADA LIVRE

Evento dedicado à Cultura Tradicional de Coimbra e arrabal-
des, que reporta a meados do século XVIII, século XIX e iní-
cio do século XX (trajes, danças, cantares, pregões e outras 
reposições), com a participação de grupos a convidar com 

culturas de outras regiões do nosso país.
:  Grupo Folclórico da Casa do Pessoal da Universidade 

de Coimbra

CONCERTOS PARA BEBÉS - 
DOS CAMPOS À FLORESTA | 
 ESPETÁCULO PARA FAMÍLIAS 
I  9 de junho
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  15h30 e 16h45
ENTRADA PAGA

Os Concertos para Bebés são uma produção portuguesa 
pioneira no domínio das artes performativas para a primeira 
infância. Tiveram início em novembro de 1998 e é seu autor 
o professor e musicólogo Paulo Lameiro.
:  Câmara Municipal de Coimbra

FESTEJOS TRADICIONAIS 
DOS SANTOS 
POPULARES
I  12, 23 e 28 de junho 
Y  Sede Bairro da Relvinha
Ъ  19h00-2h00
ENTRADA LIVRE 

Festejos dos Santos Populares 
com atuação de artista e lei-
lão de oferendas.
:  Cooperativa Semear 

Relvinhas
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CONCERTO DE LAUREADOS 
V CONCURSO DE 
ALUNOS FINALISTAS 
DO CONSERVATÓRIO DE 
MÚSICA DE COIMBRA
I  13 de junho
Y  Grande Auditório do Conservatório de Música de 

Coimbra
Ъ  21h00
ENTRADA LIVRE

Concerto pelos alunos finalistas do V Concurso de Alunos 
Finalistas do Conservatório de Música de Coimbra, em co-
laboração com o Conservatório de Música de Coimbra e a 
Associação de Estudantes do Conservatório de Música de 
Coimbra.
:  Orquestra Clássica do Centro

ATRÁS DA PORTA - TIAGO 
CURADO |  _DESCONCERTOS_
I  13 de junho
Y  Palco do Grande Auditório do Convento São 

Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Atrás da Porta é o novo trabalho do músico e compositor que 
agora se estreia a solo. Juntamente com Luís Pedro Madeira 
no acordeão, Hugo Gambóias na Guitarra Portuguesa e 
Paulo Yochida no baixo acústico, Tiago Curado traz consigo 
a intimidade e a intensidade nas canções, nas histórias e até 
mesmo nas memórias de um sofá verde da Casa dos Pais, 
de uma Cozinha no Minho e de uma Rua que um dia viveu. 
Membro do grupo Pensão Flor, o músico de Coimbra traz na 
sua linguagem uma nítida influência dos diferentes Fados das 
suas diferentes cidades. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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SANTOS POPULARES NA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS
I  13, 24, e 28 de junho
Y  Largo do Romal, Mercado do Calhabé, Conchada e 

Pedrulha
Ъ  20h00-24h00
ENTRADA LIVRE

Os Santos Populares serão celebrados com sardinha assada 
com broa e grupos de baile.
:  União de Freguesias de Coimbra

FEIRA MEDIEVAL DE COIMBRA
I  14 (Ceia Medieval) e 15 (Feira Medieval) de junho

CEIA MEDIEVAL
Y  Pátio da Inquisição
Ъ  19h30
 ENTRADA PAGA

A Ceia Medieval de Coimbra pretende reconstituir uma refei-
ção do reinado de D. Fernando I. 

FEIRA MEDIEVAL
Y  Largo Sé Velha
Ъ  9h00-19h00
 ENTRADA LIVRE

A Feira Medieval de Coimbra consite numa reposição históricar 
uma feira do reinado de D. Fernando I, teve início em 1992, no 
Largo da Sé Velha. Pioneira a nível nacional, a Feira Medieval de 
Coimbra continua, atualmente, a ser uma das mais prestigiadas 
do país e um acontecimento de relevo cultural na cidade que 
se traduz na vivificação da Alta de Coimbra, atraindo milhares 
de visitantes.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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COIMBRA 1969 - O ANO 
EM QUE SONHÁMOS 
PERIGOSAMENTE
I  14 a 16 de junho (sessões para escolas e público geral)
Y  Black Box e Project Room do Convento São Francisco
Ъ  16h00 e 21h30
ENTRADA PAGA

Projeto artístico que parte do imaginário de Coimbra como 
cidade de contestação ao regime do Estado Novo e de luta 
pela liberdade. O processo criativo envolve a comunidade e é 
ancorado na memória social das lutas estudantis, abordando 
o contexto político e social que esteve na origem das crises 
académicas e dos movimentos de contestação ao regime nos 
anos 60 e 70 do século XX.
Evoca-se o combate por uma renovação política e cultural 
que teve início na luta contra o “decreto 40.900”, a que se 
seguiram outros movimentos de contestação à Universidade 
enquanto lugar de reprodução dos valores do regime, dinâ-
micas que trouxeram outros horizontes a uma sociedade 
aprisionada. Mas também o nascimento de grupos culturais 
na Academia de Coimbra que acompanham esta dinâmica de 
dissidência contra o regime ditatorial, bem como o papel das 
secções desportivas, nomeadamente a sua equipa de futebol, 
protagonista de um momento de demonstração da força dos 
estudantes na final da Taça de Portugal no Estádio Nacional. 
Um projeto que mobiliza narrativas plurais e envolve diver-
sos atores sociais. O ponto de partida é o discurso memorial 
para melhor compreender o que mobiliza hoje as gerações 
mais jovens e quais as formas de contestação e de interven-
ção política que privilegiam.
:  Câmara Municipal de Coimbra

XX MOSTRA DE ARTE  
E CULTURA DA REGIÃO 
DE COIMBRA
I  15 de junho
Y  Rua Ferreira Borges
Ъ  9h00-17h00
ENTRADA LIVRE

Feira de produtos regionais e mostra de artesanato da região.
:  Grupo Etnográfico da Região de Coimbra

UXIA | 
 CICLO 
M.PONTO
I  15 de junho
Y  Antiga Igreja do 

Convento São 
Francisco

Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Uxía é uma das maiores embaixadoras da música e a poesia ga-
legas. Nos seus mais de 30 anos de carreira artística, renovou a 
música tradicional galega conectando-a com as culturas atlânti-
cas, misturando alalás (a forma de música tradicional galega mais 
antiga e característica) com morna, fado e ritmos brasileiros.
Desde a sua estreia com Foliada de Marzo em 1986, o seu 
trabalho representa um ponto de encontro de diferentes 
culturas, e criou o seu repertorio através das suas contínuas 
viagens e intercâmbios com músicos do Brasil, Portugal, Cabo 
Verde ou Guiné-Bissau, como João Afonso, Dulce Pontes, 
António Zambujo, Rui Veloso ou Tito Paris. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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O 14.ª CONFERÊNCIA 
IBÉRICA DE SISTEMAS 
E TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO
I  19 a 25 de junho
Y  Coimbra Business School |  ISCAC 
Ъ  9h00
ENTRADA PAGA 

A Conferência Ibérica de Sistemas e Tecnologias de 
Informação é um evento técnico-científico anual, que visa a 
apresentação e a discussão de conhecimentos, novas pers-
petivas, experiências e inovações no domínio dos sistemas e 
tecnologias de informação.
:  Instituto Superior de Contabilidade e Administração 

de Coimbra - Coimbra Business School

ORQUESTRA GULBENKIAN | 
 DIREÇÃO LORENZO VIOTTI
I  20 de junho
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Sob a direção de Lorenzo Viotti, um dos mais promissores 
jovens maestros da atualidade, a Orquestra Gulbenkian apre-
senta um programa dedicado a dois nomes maiores na história 
da música russa. O Concerto para Violino n.º 2, uma das últimas 
encomendas feitas a Sergei Prokofiev antes do seu regresso 
definitivo à União Soviética, será interpretado pela emocionan-
te e versátil violonista espanhola Leticia Moreno, que cativa o 
público e a crítica com o seu carisma natural e virtuosismo.
Na segunda parte escutaremos a monumental Sinfonia n.º 5 

de Piotr Ilitch Tchaikovsky, que se veio a tornar numa das suas 
criações mais populares.
:  Câmara Municipal de Coimbra

PEDRO JÓIA - HOMENAGEM 
A JOSÉ AFONSO
I  21 de junho
Y  Antiga Igreja do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

“Este concerto é uma homenagem muito afetiva de um gui-
tarrista português à dimensão que a obra musical de José 
Afonso tem na cultura popular nacional passados mais de 
trinta anos sobre o seu desaparecimento. A força das can-
ções de José Afonso não se esgota nas suas palavras. A sua 
música é a um tempo simples, direta e de uma intensidade 
pungente. São aqui apresentadas versões para guitarra - o 
instrumento que Zeca usava para compor a sua música e 
para se acompanhar.” – Pedro Jóia
:  Câmara Municipal de Coimbra
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SONS DA CIDADE
I  21 a 23 de junho
Y  vários espaços da cidade

ENTRADA LIVRE

Celebração do 6.º aniversário da classificação da Universidade 
de Coimbra, Alta e Sofia como Património Mundial da 
UNESCO, através de um conjunto de iniciativas ligadas à dimen-
são material e imaterial que justificam o papel da Universidade 
enquanto construtora e difusora da cultura portuguesa. 
:  Associação RUAS

FEIRA DAS VELHARIAS
I  22 de junho
Y  Terreiro da Erva
Ъ  9h00-19h00 
ENTRADA LIVRE

A Feira Exposição e Mostra de Velharias de Coimbra, en-
quanto repositório de memórias, é uma iniciativa dinamiza-
dora a nível cultural mas, também, a nível económico e social, 
porque permite a venda e compra de objetos de coleção e 
velharias, sendo, igualmente, um ponto de encontro entre 
o público e os expositores, oriundos de norte a sul do país. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

XXI FESTA DE FOLCLORE
I  22 de junho
Y  Praça 8 de Maio
Ъ  21h30-24h00
ENTRADA LIVRE

Festa de Folclore com participação de grupos oriundos de 
outras regiões de Portugal.
:  Grupo Etnográfico da Região de Coimbra

FOGUEIRAS DO SÃO 
JOÃO E DO SÃO PEDRO
I  22, 23 e 28 de junho
Y  Largo Marquês de Pombal (Alta da cidade)
Ъ  19h00 
ENTRADA LIVRE 

O Grupo Folclórico de Coimbra procede à recuperação de 
antiga tradição das ruas e largos de Coimbra, por ocasião dos 
Santos Populares. O local é decorado com enfeites de papel, 
balões e festões de murta. As Fogueiras traduzem-se em noi-
tes de folia com cantares e danças de roda, noite dentro, à 
voz do “mandador das fogueiras”.
:  Grupo Folclórico de Coimbra

IV GALA  
APOJOVI/APOSENIOR
I  23 de junho
Y  Conservatório de Música de Coimbra
Ъ  16h00
ENTRADA PAGA

Mostra à comunidade do trabalho realizado nas diferentes 
disciplinas artísticas, num espetáculo que conta com a par-
ticipação de artistas de várias idades e de géneros musicais 
diversificados, promovendo a intergeracionalidade.
:  Associação Apojovi/Aposenior
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O AEMINIUM TRAIL
I  23 de junho
Y  Baixa e Alta de Coimbra
Ъ  21h00
ENTRADA LIVRE

A 23 de junho de 2018, pelo segundo ano consecutivo, a 
Câmara Municipal de Coimbra irá organizar o evento 
Aeminium Trail, composto por uma caminhada de 5 km e uma 
corrida de 10 km. Ambas as provas decorrerão pelas ruas da 
Baixa e Alta de Coimbra, levando os participantes a alguns 
dos mais emblemáticos pontos históricos da cidade. A prova 
de 10 km terá cariz competitivo.
:  Câmara Municipal de Coimbra, Coimbra Trail Running 

e Associação Distrital de Atletismo de Coimbra

PROGRAMA FÉRIAS 
DE VERÃO
I  a partir de 24 de junho
Y  Núcleos do Museu Municipal de Coimbra
Ъ  10h00-16h00
ENTRADA LIVRE

Visitas, jogos, oficinas, histórias e outras iniciativas.
:  Câmara Municipal de Coimbra

GENDER WORKSHOP: 
REGRESSO AOS 
CONCEITOS - GÉNERO E 
INTERSECCIONALIDADE
I  27 de junho
Y  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra - Alta, sala 1
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Há já oito anos que as oficinas Gender Workshop no Centro 
de Estudos Sociais constituem espaços abertos de debate 
que procuram explorar o potencial epistemológico das pers-
petivas feministas na compreensão da vida social. Estas têm 
vindo a ser abordadas a partir de diferentes contextos sociais, 
políticos e culturais, privilegiando-se o diálogo entre as mais 
variadas disciplinas e áreas de investigação. Intervenções de 
Ana Cristina Santos, Ana Oliveira, Catarina Martins e Teresa 
Cunha (investigadoras CES).
:  Centro de Estudos Sociais da Universidade de 

Coimbra

“ABRAÇOS MUSICAIS” | 
 CONCERTO SOLIDÁRIO
I  27 de junho
Y  Auditório da Escola Superior de Enfermagem de 

Coimbra - Polo B
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Os Concertos Solidários são uma iniciativa do projeto educativo, 
social cultural e intergeracional “Abraços Musicais” das Oficinas 
de Música do Clube de Tempos Livres de Santa Clara.
:  Clube de Tempos Livres de Santa Clara
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DIOGO PIÇARRA  
TOUR ABRIGO
I  28 de junho
Y  Grande Auditório do Convento São Francisco
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA

Em 2019 Diogo Piçarra vai apresentar-se ao vivo, exclu-
sivamente em auditórios, com a “Tour Abrigo”. O mote 
para esta digressão foi dado com a edição de Abrigo, 
um EP com 3 músicas inéditas lançado de surpresa em 
2018. Nesta Tour, Diogo Piçarra apresenta-se de forma 
intimista, acompanhado em palco apenas por um músi-
co, Francisco Aragão (guitarras, teclados e programações). 
Diogo Piçarra é atualmente um dos maiores nomes da 
música portuguesa, com discos de Platina, Ouro e premia-
do pela MTV e SPA. 
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Promotor: Sons 

Em Trânsito

MARCHAS POPULARES
I  29 de junho
Y  Rua Principal
Ъ  a partir das 19h00
ENTRADA LIVRE

:  Junta de Freguesia de Almalaguês

FESTIVAL DE MARCHAS
I  29 de junho
Y  Cernache
Ъ  20h00
ENTRADA LIVRE

Festival de marchas com a participação de marchas infantis 
e adultas.
:  MarchARTE- Associação das Marchas Populares da 

Freguesia de Cernache

CLUBE DE XADREZ
I  30 de junho 
Y  Biblioteca infantil/ Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  17h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O Xadrez, considerado por muitos como uma arte com ciên-
cia, é um jogo de tabuleiro que estimula o raciocínio e a capa-
cidade de concentração dos jogadores. O Clube de Xadrez é 
uma excelente oportunidade para aprender a jogar com os 
melhores da Secção de Xadrez da AAC.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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“ADORAR O MENINO”
I  3 de janeiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de 
Coimbra.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada focada na presença dos Reis Magos em presé-
pios montados na Baixa da cidade de Coimbra, em diferentes 
suportes materiais e técnicas distintas.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“MOSTEIRO DE SANTA 
MARIA DE CELAS”
I  15 de janeiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: adro do Mosteiro de Santa Maria de 
Celas.
ENTRADA: participação sujeita ao pagamento de 1.00€ 
para entrada no Mosteiro de Santa Maria de Celas, com 
inscrição obrigatória limitada a 30 pessoas. A visita só é 
realizada com um mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada aos espaços monásticos (parlatório, igreja, sa-
cristia, coro, sala do capítulo e claustro) focando a evolução 
desta casa monástica, desde a sua fundação até à atualidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra 

“CLAUSTROS”
I  17 de janeiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente 
à Câmara Municipal de 
Coimbra.
ENTRADA: participação gratuita 
com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A 
visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que evidencia a 
evolução, a sua funcionalidade e a adaptação deste espaço 
arquitetónico focando essencialmente aspetos histórico-cul-
turais e artísticos. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

“UMA CIDADE, TRÊS SANTOS”
I  29 de janeiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de 
Coimbra.
ENTRADA: participação sujeita ao pagamento de 1.00€ 
para entrada no Mosteiro de Santa Cruz, com inscrição 
obrigatória limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada 
com um mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada no Mosteiro de Santa Cruz, centralizada na vida, 
obra e na relação destes três santos com a casa monástica e 
com a cidade de Coimbra.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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“DE COLÉGIO A TRIBUNAL”
I  7 de fevereiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de 
Coimbra.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 15 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 6 pessoas.
Visita guiada ao edifício do Palácio da Justiça, focando, através 
de aspetos histórico-culturais, a evolução do espaço, desde a 
sua fundação até à atualidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“AZULEJARIA”
I  12 de fevereiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente ao Posto Municipal de Turismo 
da Praça da República.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada percorrendo o exterior e jardim do edifício da 
Associação Académica de Coimbra, focando aspetos históri-
co-culturais e artísticos ligados a esta arte decorativa.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“COIMBRA N’ A CRIAÇÃO DO 
MUNDO DE MIGUEL TORGA”
I  19 de fevereiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada a espaços (exteriores) mencionados nesta obra 
de referência do autor, ao longo da qual será focada a sua bio-
grafia, obra e aspetos histórico-culturais dos diferentes locais.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“DO REVIVALISMO AO 
MODERNISMO”
I  28 de fevereiro
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente ao Posto Municipal de Turismo 
da Praça da República.
ENTRADA: participação gratuita 
com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita 
só é realizada com um mínimo 
de 10 pessoas.
Visita guiada percorrendo alguns 
edifícios e mobiliário urbano li-
gados aos estilos arquitetónicos 
desta época, focando essencial-
mente aspetos histórico-culturais 
e artísticos.
:  Câmara Municipal de 

Coimbra
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“ROTEIRO DOS ÓRGÃOS 
DE TUBOS”
I  7 de março
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Sé Nova.
ENTRADA: participação sujeita ao pagamento de 1.00€ para 
entrada na Sé Nova e de 2.00€ na Igreja da Misericórdia, 
com inscrição obrigatória limitada a 30 pessoas. A visita só 
é realizada com um mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada aos Órgãos da Catedral Nova, da Igreja da 
Misericórdia e da Igreja de Santa Cruz, focando elementos da 
sua construção, história e finalidade à época.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“AS MULHERES EM COIMBRA”
I  12 de março
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Sé Nova.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que percorre algumas ruas da Alta da cidade 
com o objetivo de pôr em evidência algumas das personali-
dades femininas que se associam a Coimbra.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“A COIMBRA 
DE ZECA 
AFONSO”
I  21 de março
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. 
Dinis.
ENTRADA: participação 
gratuita com inscrição 
obrigatória limitada a 30 
pessoas. A visita só é 
realizada com um mínimo 
de 10 pessoas.
Visita guiada a espaços (exte-
riores) ligados à vida deste cantautor em Coimbra, ao longo 
da qual será focada a sua biografia, a sua obra e contributo 
na Canção de Coimbra, focando aspetos histórico-culturais 
ligados às vivências e tradições académicas património imate-
rial da humanidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“A INQUISIÇÃO EM COIMBRA”
I  26 de março
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Pátio da Inquisição
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que contextualiza, através de aspetos histórico-

-culturais, espaços na cidade ligados à Santa Inquisição e suas 
ações. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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“COIMBRA DE 
ANTÓNIO NOBRE”
I  4 de abril
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis.
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada a espaços (exteriores), ao longo da qual será fo-
cada a biografia e obra de António Nobre, bem como aspe-
tos histórico-culturais dos diferentes locais.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“COIMBRA, UM 
OUTRO OLHAR”
I  9 de abril
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo Dr. José Rodrigues (em frente ao 
Museu Nacional de Machado de Castro)
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada pelas ruas menos percorridas da Alta de 
Coimbra, focando as vivências, memórias, tradições e aspe-
tos histórico-culturais da cidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“TRADIÇÕES ACADÉMICAS 
E A CANÇÃO DE COIMBRA”
I  16 de abril
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Sé Nova
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada pelas ruas da Alta da cidade de Coimbra, focan-
do as repúblicas, vivências académicas e canção de Coimbra, 
terminando no Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra 

– Torre de Anto.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“FONTES DE COIMBRA”
I  30 de abril
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que percorre al-
guns espaços da cidade onde 
existiram algumas fontes e 
chafarizes, hoje desapareci-
dos, focando essencialmente 
aspetos funcionais, histórico-

-culturais e de vivências de 
Coimbra.
:  Câmara Municipal de 

Coimbra
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“ARQUITETURA DO SÉCULO 
XX - PATRIMÓNIO MUNDIAL”
I  7 de maio
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que tem por base os edifícios da Cidade 
Universitária, construídos durante o Estado Novo, focando 
alguns aspetos relevantes da arquitetura da época.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“COIMBRA E SEUS 
ESCRITORES”
I  16 de maio
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada a espaços (exteriores) ligados a escritores que 
viveram e/ou escreveram sobre Coimbra, ao longo da qual 
será focada a sua biografia, obra e aspetos histórico-culturais 
dos diferentes locais do itinerário.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“MERCADOS DE COIMBRA”
I  23 de maio
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: junto ao Pelourinho, na Praça do 
Comércio
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que tem por objetivo reavivar a memória sobre 
os locais onde se realizavam alguns dos antigos mercados da 
cidade, salientando a importância do atual Mercado D. Pedro 
V, na história e nas vivências da cidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“FUNDAÇÃO DA 
NACIONALIDADE”
I  28 de maio
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente à Câmara Municipal de 
Coimbra
ENTRADA: participação sujeita 
ao pagamento de 1.00€ para 
entrada no Mosteiro de 
Santa Cruz, com inscrição 
obrigatória limitada a 30 
pessoas. A visita só é realizada 
com um mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada que foca aspetos da 
fundação da nacionalidade e da 
sua evolução, relacionando a ci-
dade com o desenvolvimento de 
Portugal até à atualidade.
:  Câmara Municipal de 

Coimbra
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“BENEDITINOS EM COIMBRA”
I  4 de junho
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada ao antigo património (edificado e natural) desta 
ordem religiosa que se instala na cidade na primeira metade 
do século XVI.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“A LENDA DE PEDRO E INÊS”
I  6 de junho
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Grupo escultórico Sob o Signo de Inês, 
próximo à rotunda das Lages
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada aos espaços, na cidade de Coimbra, evocativos 
dos amores de D. Pedro e D. Inês de Castro, focando aspe-
tos histórico-culturais e artísticos.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“DA SEREIA 
A SANTA 
CRUZ”
I  25 de junho
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Casa 
Municipal da Cultura
ENTRADA: participação 
gratuita com inscrição 
obrigatória limitada a 30 
pessoas. A visita só é 
realizada com um mínimo 
de 10 pessoas.
Visita guiada que percorre 
o espaço que pertenceu 
ao Mosteiro de Santa Cruz, 
focando aspetos histórico-culturais.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“TESOUROS DA CIDADE”
I  27 de junho
Ъ   15h00
LOCAL DE ENCONTRO: Largo D. Dinis
ENTRADA: participação gratuita com inscrição obrigatória 
limitada a 30 pessoas. A visita só é realizada com um 
mínimo de 10 pessoas.
Visita guiada pelas ruas da alta de Coimbra, focando as vivên-
cias, tradições e aspetos patrimoniais edificados e imateriais 
da cidade
:  Câmara Municipal de Coimbra
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PERCURSOS PEDONAIS

30 METROS… VISITA GUIADA 
AO GRANDE AUDITÓRIO DO 
CONVENTO SÃO FRANCISCO
I  janeiro a junho
O Grande Auditório do Convento São Francisco é uma cai-
xa de segredos sobre o mundo do espetáculo. A experiên-
cia de estar sentado nas cadeiras do auditório para assistir 
a um espetáculo no palco já é extraordinária. Mas o que 
poucos sabem é que, para a magia do espetáculo acontecer, 
há uma caixa de palco, como lhe chamam os especialistas, 
que vale muito a pena conhecer. Partimos assim numa via-
gem que começa no subpalco, mesmo por baixo do palco, e 
termina numa complicada teia de varas, panejamento, com 
uma concha pelo meio (acústica, está claro). São 30 metros, 
bem medidos desde o subsolo até ao teto, para palmilhar 
no interior desta caixa.
Uma visita aos bastidores do Convento para descobrir os 
espaços mais escondidos, como o fosso de orquestra e os 
alçapões, e ficar a saber o que são as pernas, as quarteladas e 

o urdimento. Os pergun-
tadores vão ficar a saber 
como funciona a comple-
xa mecânica de cena e os 
modernos sistemas de 
iluminação e de som. Os 
mais temerosos vão ter 
vertigens nas varandas do 
palco. E quem sonha ser 
artista vai poder ver o seu 

reflexo sorridente nos espelhos dos camarins.
Vai ser um percurso inesquecível pelo interior de uma caixa 
com 30 metros onde, pelo milagre das artes e dos ofícios do 
espetáculo, cabe o mundo inteiro e que nos leva a pensar 
fora da caixa.
:  Câmara Municipal de Coimbra

POR UM FIO… UMA VISITA 
GUIADA AO CONVENTO 
SÃO FRANCISCO
I  janeiro a junho 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
A visita guiada “Por um fio” proporciona enquadramento e 
contextualização a um espaço municipal que tanto interesse 
e curiosidade tem despertado a todos aqueles que o visitam, 
permitindo também captar novos públicos. A visita é uma 
oportunidade para conhecer o que foi este espaço enquanto 
convento franciscano e, a partir do séc. XIX fábrica de lanifícios. 

FIO |  MEMÓRIAS COMO 
MATÉRIA-PRIMA | MURAL 
E DOCUMENTÁRIO 
I  janeiro a junho 
Ъ  15h00
ENTRADA LIVRE

Através do projeto de arte urbana FIO |  Memórias como 
Matéria-Prima, dedicado à memória do trabalho na Fábrica 
de Lanifícios de Santa Clara, é dado especial protagonismo 
aos seus antigos proprietários e aos que nela trabalharam. A 
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pintura dos seus rostos, pelo artista Samina, num mural no 
Welcome Centre, bem como o documentário que pode ser 
visionado no mesmo espaço são uma forma de homenagear 
os últimos habitantes do antigo Convento. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

PERCURSOS PEDONAIS |   
À DESCOBERTA DA 
BAIXA COIMBRÃ 
I  todo o ano, de terça a sexta-feira
Ъ  10h00-15h00
LOCAL DE ENCONTRO: em frente ao Museu Municipal de 
Coimbra |  Edifício Chiado 

1 – COIMBRA, O ARRABALDE MEDIEVAL
O percurso tem como ponto de partida a implantação dos 
Grandes Armazéns do Chiado neste local, na rua que foi 
chamada dos Mercadores. Tem como objetivo dar a co-
nhecer, através de um percurso pelo património edificado 
da Baixinha, a importância do rio no desenvolvimento de 
Coimbra, o surgimento de paróquias extramuros, a sobrevi-
vência, na toponímia, de designações associadas a atividades 
comerciais e de ofícios.
PÚBLICO-ALVO: 2.º ciclo ao público geral

2 – PASSEIOS PELA BAIXINHA
Partindo das várias ocupações do Edifício Chiado, conhecer 
algumas casas comerciais e de serviços que continuam no 
ativo há décadas. (Re)ver os pormenores arquitetónicos dos 
edifícios, pequenos detalhes que ornamentam as fachadas e 
lhes conferem personalidade: grades em ferro forjado ou já 
em ferro fundido; aventais de janelas; vergas manuelinas; bei-
rados e alpendres. 
PÚBLICO-ALVO: jardim de infância ao público geral

3 – REGISTOS DE AZULEJOS DE 
COIMBRA QUE AINDA SOBREVIVEM
O ponto de partida é um azulejo holandês de cariz religioso 
do séc. XVII, peça do acervo da coleção Telo de Morais. Visa 
sensibilizar os vários públicos para a preservação destes pe-
quenos apontamentos de fabrico coimbrão do século XVIII 
de cariz popular e religioso que se vão perdendo.
PÚBLICO-ALVO: ensino secundário ao público geral

4 - CATAVENTOS DA BAIXA DE COIMBRA
Um percurso da Portagem à rua da Sofia em que podemos 
apreciar alguns (poucos) cataventos, em sítios tradicionais e 
(re)ver, durante o percurso, outros pormenores arquitetóni-
cos em ferro, começando na fachada do Edifício Chiado. Tem 
como objetivo chamar a atenção para a arte da serralharia em 
Coimbra, introduzida na viragem do século na Escola Livre das 
Artes e do Desenho por António Augusto Gonçalves.
PÚBLICO-ALVO: 2.º ciclo ao público geral

5 - DO CHIADO À PRAÇA VELHA
Percurso a partir da biblioteca do Edifício Chiado. Inclui a vi-
sita a diferentes espaços de consulta/venda de livros e outras 
publicações e visa tomar contacto com alguns instrumentos 
utilizados na sua manufatura e restauro.
PÚBLICO-ALVO: público geral

6 – O PASSEIO PÚBLICO E O 
PARQUE DR. MANUEL BRAGA 
Uma visita ao Parque da Cidade, observando os pormenores 
que, muitas vezes, passam despercebidos. A visita tem, como 
ponto de partida, um óleo de Pedro Olayo – Um trecho de 
Coimbra no tempo da praia fluvial, da coleção Telo de Morais. 
Tem como objetivo tornar mais conhecido o surgimento do 
jardim, as suas esculturas, os bancos com azulejos, as floreiras, 
as outras construções, em particular o Coreto.
PÚBLICO-ALVO: 1.º ciclo ao público geral
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Uma pequena viagem através dos tempos, em homenagem à 
Rainha Santa - Padroeira de Coimbra, uma das mais ilustres e 
fervorosas peregrinas jacobeias. Neste percurso aludir-se-á a 
uma ou outra lenda sobre S. Tiago, também ele importante 
para a cidade, e falar-se-á um pouco sobre monumentos e 
lugares por onde se irá passar.
Excecionalmente, este percurso tem início na Portagem e 
acaba em Santa Cruz.
PÚBLICO-ALVO: público geral
:  Câmara Municipal de Coimbra

VISITA ACOMPANHADA |   
NÚCLEO DA CIDADE 
MURALHADA |  
TORRE DE ALMEDINA 
I  todo o ano, de terça-feira a sábado
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA (gratuita a menores de 12 anos), sujeita a 
inscrição
Centro Interpretativo que pretende, através da reconstitui-
ção da estrutura defensiva da cidade, dar a conhecer a histó-
ria e o espaço urbano da Coimbra medieval. 
:  Câmara Municipal de Coimbra

VISITA ACOMPANHADA | 
 NÚCLEO DA GUITARRA  
E DO FADO DE COIMBRA |  
TORRE DE ANTO 
I  todo o ano, de terça-feira a domingo
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA (gratuita a menores de 12 anos), sujeita a 
inscrição
Percurso cronológico que acompanha os momentos mais 
relevantes do Canto e da Guitarra de Coimbra ao longo de 
várias gerações. 
:  Câmara Municipal de Coimbra
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INFÂNCIA NO TCSB
I  12 de janeiro a 29 de junho (sábado)
Y  Teatro da Cerca de São Bernardo
Ъ  11h00 
ENTRADA PAGA

Todos os sábados há atividades artísticas para crianças no 
TCSB, nas áreas do teatro, da música, da dança e da ilustração. 
:  A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra

“INTERNATIONAL 
SURREALISM NOW” | 
 EXPOSIÇÃO 
I  até 19 de janeiro
Y  Casa Municipal da Cultura
Ъ  9h00-19h30 (segunda a sexta-feira) e 11h00-13h00 e 

14h00-19h00 (sábado)
ENTRADA LIVRE

Exposição internacional de surrealismo que apresenta obras 
de 112 artistas de 48 países dos cinco continentes. Trata-
se de um projeto apresentado por Santiago Ribeiro, pintor 
surrealista português, que se tem dedicado à promoção do 
surrealismo do sé-
culo XXI, através de 
exposições apresen-
tadas nos últimos 10 
anos, em Portugal e 
no estrangeiro.
:  Câmara 

Municipal de 
Coimbra

HORA DO CONTO: ESTÓRIAS 
SURPREENDENTES DE 
ANIMAIS QUE FAZEM 
COISAS COMO GENTE!
I  21 de janeiro a 15 de março
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, Cernache, Ribeira de Frades, S. 
João do Campo, Souselas e Trouxemil 

Ъ  14h00-19h30
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição (grupos escolares)
Atividade de animação do livro e da leitura destinada a grupos 
escolares onde se contam, de forma interativa, dinâmica, en-
cenada e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra

O FILHO DA MÃE 
CONTINUA… POR AÍ |   
TEATRO
I  janeiro a abril
Y  Teatro-estúdio Bonifrates |  Casa Municipal da Cultura 
Ъ  21h30
ENTRADA PAGA (o espetáculo não é aconselhado a menores 
de 14 anos)
Comédia baseada na trilogia O Filho da Mãe, do escritor, car-
toonista e humorista José Vilhena. Seguindo o fio da vida de 
Justino Freitas, o herói da saga no Portugal do caciquismo 
e compadrio da ditadura, encontramos as “malfeitorias” de 
políticos e financeiros, no Portugal de hoje...
:  Bonifrates - Cooperativa Produções Teatrais e 

Realizações Culturais CRL
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CURSO DE CINEMA 
‘CINEMALOGIA’
I  janeiro a 29 de junho
Y  Coimbra, Departamento de Engenharia Informática
Ъ  9h30-18h30
ENTRADA PAGA

O curso de cinema “Cinemalogia”, criado em 2011, promovi-
do pelos Caminhos do Cinema Português pela Universidade 
Aberta, constituiu-se como um evento de referência na for-
mação cinematográfica, com uma abordagem teórica, mas 
sobretudo prática. A sua especificidade modular permite que 
este projeto se destine ao público em geral, ávido de com-
preender a ilusão criada pela sétima arte, como profissionais 
que aqui vêem a oportunidade de aprofundar especialidades 
com peritos da área cinematográfica e audiovisual.
:  Caminhos do Cinema Português

“O MUNDO DE CARLA”,  
POR CARLA MARTINS |   
EXPOSIÇÃO
I  1 de fevereiro a 17 de março
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

:  Museu da Água de Coimbra

“DESENHAR O SILÊNCIO”, 
POR ANTÓNIO JORGE 
GONÇALVES |  EXPOSIÇÃO 
I  16 de fevereiro a 14 de abril
Y  Galeria Pedro Olayo (filho) |  Convento São Francisco
Ъ  15h00-20h00
ENTRADA LIVRE

Exposição de ampliações de grande formato de um conjun-
to de desenhos publicados em diversas obras. Os desenhos 
demonstram como texto e imagem se relacionam de forma 
íntima e experimental. Complementada por frases do escri-
tor Ondjaki, a exposição dá-nos a ver o desenho enquanto 
escrita. Apresentado em Bogotá, em 2017, este projeto ex-
positivo estreia em Portugal no Convento São Francisco.
:  Câmara Municipal de Coimbra

CINZAS…, DE HAROLD 
PINTER |  TEATRO
I  21 de fevereiro a 3 de março
Y  Teatro da Cerca de São Bernardo
Ъ  21h30 (quarta-feira a sábado) e 16h00 (domingo)
ENTRADA PAGA

Cinzas… tem encenação de Rogério de Carvalho e reúne 
quatro peças do dramaturgo inglês Harold Pinter: A Black and 
White, Língua da Montanha, A Nova Ordem Mundial e Cinza às 
Cinzas.
:  A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra
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 O REI MANDA! |  OFICINA 

I  até 1 de março, de terça a sexta-feira
Y  Núcleo da Cidade Muralhada |  Torre de Almedina
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO: jardim-de-infância
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
O rei muito poderoso,
Manda erguer,
Uma vila nova,
Para o povo viver!
:  Câmara Municipal de Coimbra

VAMOS CONSTRUIR! 
|  OFICINA 
I  até 1 de março, de terça a sexta-feita
Y  Núcleo da Cidade Muralhada |  Torre de Almedina
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO: 1.º, 2.º ciclos e ATL’s
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Muralha ou castelo,
Casario ou igreja,
O Povoador D’El Rei,
Quer que assim seja!
:  Câmara Municipal de Coimbra

FIO - MEMÓRIAS COMO 
MATÉRIA PRIMA | 
 PROJETO ARTÍSTICO DE 
COMUNIDADE |  WORKSHOP
I  14 a 16 de março
Y  Welcome Centre do Convento São Francisco
Ъ  15h00-20h00
ENTRADA LIVRE

A história do Convento, incluindo as várias ocupações que 
teve ao longo tempo, é motivo de interesse e contém as-
petos muito sedutores para um trabalho artístico com a 
comunidade. Retomamos o FIO como matéria prima e 
trazemos, uma vez mais, antigos habitantes do Convento 
para dar vida a novas histórias. A matéria prima são fo-
tografias antigas que, depois de bordadas à mão, ganham 
novas cores. Esta ação artística é conduzida pelo projeto 
A Avó Veio Trabalhar, uma iniciativa de aprendizagem, parti-
lha e empowerment. Através dos lavores tradicionais e do 
design pretende-se conferir poder de intervenção à po-
pulação sénior. Os lavores domésticos e esta ação artística 
em concreto, colocam os seniores no lugar de mestres da 
comunidade. As fotografias bordadas nesta fase serão re-
unidas numa exposição que descobrirá novas cores sobre 
as memórias de uma comunidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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HORA DO CONTO: 
BIBLIOMANIA - A CASA DA 
SABEDORIA E DA MAGIA! 
I  18 de março a 21 de junho 
Y  Bibliotecas Anexas Municipais de Almalaguês, 

Assafarge, Brasfemes, Cernache, Ribeira de Frades, S. 
João do Campo, Souselas e Trouxemil 

Ъ  14h00
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição (grupos escolares)
Atividade de animação do livro e da leitura destinada a grupos 
escolares onde se contam, de forma interativa, dinâmica, en-
cenada e surpreendente, estórias sobre a temática proposta.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“INCOLOR”,  
POR BORDALO II 
|  EXPOSIÇÃO
I  22 de março a 26 de maio
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE 

Exposição comemorativa do 12.º aniversário do Museu da 
Água de Coimbra e do Dia Mundial da Água.
A exposição tem como conceito o Incolor e o Presente. Incolor 
e presente é como a água deve ser: sem contaminação, sem 
plásticos, sem microplásticos, sem poluição e sem gastos ab-
surdos que a tornem inexistente em vez de transparente.
:  Museu da Água de Coimbra

FIO - MEMÓRIAS COMO 
MATÉRIA PRIMA | 
 PROJETO ARTÍSTICO DE 
COMUNIDADE |  EXPOSIÇÃO
I  30 de março a 12 de maio
Y  Welcome Centre do Convento São Francisco
Ъ  15h00-20h00
ENTRADA LIVRE

A história do Convento, incluindo as várias ocupações que 
teve ao longo tempo, é motivo de interesse e contém as-
petos muito sedutores para um trabalho artístico com a 
comunidade. Retomamos o FIO como matéria prima e 
trazemos, uma vez mais, antigos habitantes do Convento 
para dar vida a novas histórias. A matéria prima são fo-
tografias antigas que, depois de bordadas à mão, ganham 
novas cores. Esta ação artística é conduzida pelo projeto 
A Avó Veio Trabalhar, uma iniciativa de aprendizagem, parti-
lha e empowerment. Através dos lavores tradicionais e do 
design pretende-se conferir poder de intervenção à po-
pulação sénior. Os lavores domésticos e esta ação artística 
em concreto, colocam os seniores no lugar de mestres 
da comunidade. As fotografias bordadas na fase anterior 
são reunidas numa exposição que descobre novas cores 
sobre as suas memórias de uma comunidade.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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 QUARTAS NO TORGA

I  março a maio (uma quarta-feira por mês)
Y  Casa-Museu Miguel Torga
Ъ  18h00
ENTRADA LIVRE 

A Câmara Municipal de Coimbra promove, na Casa-Museu 
Miguel Torga, o ciclo de conferências “Quartas no Torga”, 
com o propósito de difundir a personalidade e a obra do 
escritor/poeta que escolheu Coimbra para viver e trabalhar. 
Pretende-se, perante a partilha de pessoas que estudam pro-
fundamente e/ou conviveram com o poeta, conhecer aspe-
tos íntimos da sua personalidade.
Para o ano de 2019 está prevista a participação de acadé-
micos e estudantes universitários, com colaboração do 
Centro de Literatura Portuguesa (Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra)
:  Câmara Municipal de Coimbra

A ILUSTRAÇÃO NA OBRA DE 
SOPHIA DE MELLO BREYNER 
ANDRESEN |  EXPOSIÇÃO 
I  1 a 30 de abril
Y  Biblioteca Infantil / Ludoteca |  Casa Municipal da 

Cultura
Ъ  segunda a sexta-feira: 10h00 às 19h30 |  sábado: 11h00 

às 13h00 e das 14h00 às 19h00
ENTRADA LIVRE

Iniciativa no âmbito das comemorações do centenário do 
nascimento de Sophia de Mello Breyner Andresen.
:  Câmara Municipal de Coimbra

LUGARES DE LIBERDADE | 
 EXPOSIÇÃO | CICLO “SOMOS 
LIVRES”  

I  6 de abril a junho
Y  Project Room do Convento São Francisco 
Ъ  15h00-20h00
ENTRADA LIVRE

Projeto artístico na área da fotografia sobre os lugares de 
memória da luta pela liberdade em Coimbra. Partindo de um 
processo de pesquisa, são identificados espaços simbólicos 
associados ao património vivencial de resistência cultural e 
política da cidade. Além dos espaços instituídos da memória 
coletiva, como os museus e os arquivos fotográficos e docu-
mentais, há também outros locais com o poder mnemónico 
de evocar recordações de natureza mais intimista. A apro-
priação destes locais através da imagem, oferece-nos níveis 
de leitura diversos sobre vivências passadas que pertencem 
a um património comum. O trabalho de campo prevê a ati-
vação de lugares de memória como os cafés identificados 
com a oposição, as repúblicas de estudantes, as tertúlias 
culturais e os diversos palcos da canção de intervenção da 
cidade. Vestígios que falam de um passado recente, estes 
locais guardam experiências e emoções e permitem-nos 
aceder a acontecimentos protagonizados por diferentes gru-
pos sociais. Através da fotografia acrescentamos uma leitura 
contemporânea à narrativa. Transformados em objetos artís-
ticos, os espaços adquirem novos significados no presente e 
transformam-se em lugares de memória.
:  Câmara Municipal de Coimbra
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PRÉMIO ESTAÇÃO 
IMAGEM COIMBRA 2019
I  23 de abril a 21 de junho 
Y  vários espaços da cidade

ENTRADA LIVRE

A Câmara Municipal de Coimbra e a Estação Imagem 
Associação Cultural coorganizam, de 23 de abril a 21 de 
junho, a segunda edição em Coimbra do Prémio Estação 
Imagem Coimbra 2019. Único nesta área em Portugal, é um 
prémio internacional de fotojornalismo, realizado anual-
mente desde 2010, e tem como objetivo a promoção da 
reportagem fotográfica.
O evento integra, ainda, outras iniciativas como: a atribui-
ção de uma bolsa, edição de livros, exposições, workshops, 
conferências e uma feira do livro de fotografia.
:  Câmara Municipal de Coimbra

“CIDADES NOVAS 
MEDIEVAIS - A CIDADE 
COMO INSTRUMENTO DE 
PODER” |  EXPOSIÇÃO 
I  até 27 de abril, de terça-feira a sábado
Y  Núcleo da Cidade Muralhada |  Torre de Almedina
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA PAGA (gratuita a menores de 12 anos)
Exposição sobre urbanismo medieval em Portugal e a relação 
da construção das cidades com a composição e construção 
do Reino. A exposição tem um programa de oficinas lúdico-

-pedagógicas para grupos dos 3 aos 12 anos e um programa 
de visitas acompanhadas para grupos escolares (3.º ciclo, se-
cundário, universitário) e público geral.
:  Câmara Municipal de Coimbra

EXPOSIÇÃO DE JOGOS 
E BRINQUEDOS DE 
OUTROS TEMPOS
I  6 de maio a 3 de junho
Y  Biblioteca Infantil/Ludoteca
Ъ  10h00-19h30 (segunda a sexta-feira) |  11h00-13h00 e 

14h00-19h00 (sábado)
ENTRADA LIVRE

:  Câmara Municipal de Coimbra
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 “COIMBRA E O MONDEGO 

- DO CHOUPAL ATÉ 
À LAPA” | CLUBE DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL DE 
COIMBRA |  EXPOSIÇÃO
I  31 de maio a 28 de julho
Y  Museu da Água de Coimbra
Ъ  10h00-13h00 e 14h00-18h00
ENTRADA LIVRE

Exposição coletiva de Pintura promovida pelo Clube de 
Comunicação Social de Coimbra.
:  Museu da Água de Coimbra

NOITES DE MÚSICA 
NO CORAÇÃO DA 
CIDADE DE COIMBRA
I  20 de junho a 28 de setembro, à quinta, sexta-feira 

e sábado |  Nos meses de julho e agosto, acresce a 
quarta-feira

Y  Praça 8 de Maio |  À quarta-feira, em espaços 
diversos na Baixinha

Ъ  22h00 |  21h30 (quarta-feira)
ENTRADA LIVRE

A Câmara Municipal de Coimbra organiza mais uma edição 
das Noites de Música no Coração da Cidade de Coimbra, 
um vasto conjunto de espetáculos, a decorrer entre os dias 
20 de junho e 28 de setembro. O programa concentra-se es-
sencialmente às quintas, sextas e sábados, a partir das 22h00, 
na Praça 8 de Maio, e inclui espetáculos de fado, folclore e 
etnografia, dança, música ligeira, música instrumental e mú-
sica popular. Esta edição, contempla, uma vez mais, fado, às 
quartas-feiras, pelas 21h30, nos meses de julho e agosto, em 
espaços diversos na Baixinha.
:  Câmara Municipal de Coimbra |  Parceria: 

Associação de Folclore e Etnografia da Região do 
Mondego
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AS FORMAS DAS 
TORRES! |  OFICINA
I  todo o ano, de terça a sexta-feira
Y  Núcleo da Cidade Muralhada |  Torre de Almedina
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO: jardim-de-infância
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Se as Torres querem entender, as formas terão de conhecer!
:  Câmara Municipal de Coimbra

TIPALHADA!!! |  OFICINA
I  todo o ano, de terça a sexta-feira
Y  Núcleo da Cidade Muralhada |  Torre de Almedina
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO: 1.º e 2.º ciclos
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Para uma torre construir,
Vários Tip’s vão unir
E magia vai surgir…
:  Câmara Municipal de Coimbra

ERA UMA VEZ UM 
BARBEIRO QUE TOCAVA 
GUITARRA! |  OFICINA
I  todo o ano, de terça a sexta-feira
Y  Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra |  Torre de 

Anto
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO:  jardim-de-infância
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição

- Quem?
- Um barbeiro!
- Fazia o quê?
- Tocava guitarra!!!
:  Câmara Municipal de Coimbra

MAS QUE MÚSICA É ESTA?! |   
OFICINA
I  todo o ano, de terça a sexta-feira
Y  Núcleo da Guitarra e do Fado de Coimbra |  Torre de 

Anto
Ъ  10h00-16h00
PÚBLICO-ALVO: 1.º, 2.º ciclos e ATL’s
ENTRADA LIVRE, sujeita a inscrição
Será fado? Será canção?
Rock não é não!
:  Câmara Municipal de Coimbra
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 »Câmara Municipal de Coimbra |  239 857 500 |   
www.cm-coimbra.pt |  www.turismodecoimbra.pt |   
geral@cm-coimbra.pt 

 »A Escola da Noite - Grupo de Teatro de Coimbra |   
239 718 238 / 966 302 488 |  www.aescoladanoite.pt |   
geral@aescoladanoite.pt
 »Academia Internacional de Música “Aquiles Delle Vigne” | 
 coimbraworldpianomeeting@gmail.com
 »Associação Abútrica |  239 538 384 |  www.abutres.net | 
 geral@abutres.net
 »Associação Apojovi/Aposenior |  239 444 783 |  
 www.apojoviaposenior.com |  apojovi.aposenior@gmail.com
 »Associação de Folclore e Etnografia da Região do 
Mondego |  239 838 038 |  afermcoimbra@gmail.com
 »Associação de Futebol de Coimbra |  239 853 680 |   
www.afcoimbra.com |  afcoimbra@afcoimbra.com
 »Associação de Natação de Coimbra |  239 855 000 | 
 ancoimbra.pt |  geral@ancoimbra.pt
 »Associação Distrital de Coimbra de Judo |  239 724 240 | 
 www.fpj.pt/associacoes |  adjcoimbra@sapo.pt
 »Associação RUAS |  239 857 095 |  ruas@uc.pt
 » Bonifrates - Cooperativa Produções Teatrais e 
Realizações Culturais CRL |  916 615 388 |   
www.bonifrates.pt |  cooperativabonifrates@gmail.com
 »Câmara Municipal de Miranda do Corvo |   
239 530 320 |  www.cm-mirandadocorvo.pt |   
camara@cm-mirandadocorvo.pt
 »Caminhos do Cinema Português |  911 081 317 |  
 www.caminhos.info |  geral@caminhos.info
 »Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra | 
 239 855 570 |  www.ces.uc.pt |  ces@ces.uc.pt

 »Clube de Tempos Livres de Santa Clara |  239 445 810 | 
 www.ctl.pt |  ctl.santa.clara@sapo.pt
 »Comissão Organizadora da Queima das Fitas |   
239 851 064 |  www.queimadasfitascoimbra.pt |   
geral@queimadasfitascoimbra.pt
 »Comunidade Intermunicipal - Região de Coimbra |   
239 795 200 |  www.cim-regiaodecoimbra.pt |   
geral@cim-regiaodecoimbra.pt
 »Cooperativa Semear Relvinhas |  912 993 140 | 
 semearrelvinhas86@gmail.com
 »Coro Sinfónico Inês de Castro/Ecos do Passado - 
Associação |  239 049 820 |   
www.corosinfonicoinesdecastro.pt |   
corosinfonicoinesdecastro@gmail.com
 » Federação Portuguesa de Judo |  213 931 630 |  www.fpj.pt | 
 secretaria@fpj.pt
 » Filarmónica União Taveirense |  239 983 517 |   
http://futaveirense.no.comunidades.net |   
filarmonica.uniao.taveirense@gmail.com
 »Grupo Etnográfico da Região de Coimbra |  936 352 162 | 
 gercoimbra@gmail.com
 »Grupo Folclórico da Casa Pessoal Universidade de 
Coimbra |  239 835 165 |  www.casadopessoal-huc.com | 
 casadopessoal.huc@gmail.com
 »Grupo Folclórico de Coimbra |  939 364 740 / 927 109 790 |   
gfcoimbra@gmail.com
 »Grupo Folclórico e Etnográfico As Tecedeiras de 
Almalaguês |  239 931 211 |   
http://gfetecedeirasdealmalagues.blogspot.com | 
 gfetecedeirasalmalagues@gmail.com

http://www.cm-coimbra.pt
http://www.turismodecoimbra.pt
mailto:geral@cm-coimbra.pt
http://www.aescoladanoite.pt
mailto:geral@aescoladanoite.pt
mailto:coimbraworldpianomeeting@gmail.com
http://www.abutres.net
mailto:geral@abutres.net
http://www.apojoviaposenior.com
mailto:apojovi.aposenior@gmail.com
mailto:afermcoimbra@gmail.com
http://www.afcoimbra.com
mailto:afcoimbra@afcoimbra.com
http://ancoimbra.pt
mailto:geral@ancoimbra.pt
http://www.fpj.pt/associacoes
mailto:adjcoimbra@sapo.pt
mailto:ruas@uc.pt
http://www.bonifrates.pt
mailto:cooperativabonifrates@gmail.com
http://www.cm-mirandadocorvo.pt
mailto:camara@cm-mirandadocorvo.pt
mailto:geral@caminhos.info
http://www.ces.uc.pt
mailto:ces@ces.uc.pt
http://www.ctl.pt
mailto:ctl.santa.clara@sapo.pt
http://www.queimadasfitascoimbra.pt
mailto:geral@queimadasfitascoimbra.pt
http://www.cim-regiaodecoimbra.pt
mailto:geral@cim-regiaodecoimbra.pt
mailto:semearrelvinhas86@gmail.com
http://www.corosinfonicoinesdecastro.pt
mailto:corosinfonicoinesdecastro@gmail.com
http://www.fpj.pt
mailto:secretaria@fpj.pt
http://futaveirense.no.comunidades.net
mailto:filarmonica.uniao.taveirense@gmail.com
mailto:gercoimbra@gmail.com
http://www.casadopessoal-huc.com
mailto:casadopessoal.huc@gmail.com
mailto:gfcoimbra@gmail.com
http://gfetecedeirasdealmalagues.blogspot.com
mailto:gfetecedeirasalmalagues@gmail.com


 » Imperial Tuna Académica da Faculdade de Farmácia da 
Universidade de Coimbra |   
http://imperialtaffuc.wixsite.com/imperialtaffuc | 
 imperialtaffuc@gmail.com
 » Instituto Superior de Contabilidade e Administração 
de Coimbra - Coimbra Business School |  239 802 000 | 
 https://bs.iscac.pt |  secretariado@iscac.pt
 » Junta de Freguesia de Almalaguês |  239 931 708 |   
www.jf-almalagues.pt |  geral@jf-almalagues.pt
 »MarchARTE - Associação das Marchas Populares da 
Freguesia de Cernache |  marcharte.cernache@gmail.com
 »Marionet - Associação Cultural |  931 671 163 |   
www.marioneteatro.com |  marionet@marioneteatro.com
 »Museu da Água de Coimbra |  239 724 167 |   
www.aguasdecoimbra.pt |  ma@aguasdecoimbra.pt
 »Núcleo de Estudantes de Informática da Associação 
Académica de Coimbra |  931 491 660 |   
https://nei.dei.uc.pt |  nei@academica.pt
 »Orquestra Clássica do Centro |  239 824 050 / 916 994 
160 / 919 458 994 |  www.orquestraclassicadocentro.org | 
 occ@orquestraclassicadocentro.org 
 » Phartuna - Tuna de Farmácia de Coimbra |   
phartuna@gmail.com
 »Recortar Palavras |   www.recortarpalavras.pt | 
recortarpalavras@gmail.com
 »Tuna Feminina de Medicina da Universidade de 
Coimbra  | http://tunafemininameduc.wix.com/tfmuc | 
tunafemininamedicinauc@gmail.com
 »União de Freguesias de Coimbra  | 239 095 439 |  
https://ufcoimbra.pt | ufcoimbra@gmail.com

http://imperialtaffuc.wixsite.com/imperialtaffuc
mailto:imperialtaffuc@gmail.com
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A AGENDA DE EVENTOS – @COIMBRA 2019 é uma publicação do Município que apresenta, de forma 
planificada e concertada, a oferta cultural, turística e desportiva de Coimbra. Esta agenda, de periodicida-
de semestral, representa a mais completa súmula do que de melhor vai ter lugar na nossa cidade.

DESCUBRA A NOSSA CIDADE,

PORQUE COIMBRA É MUITO MELHOR 
QUANDO ESTÁ CONNOSCO!
www.turismodecoimbra.pt

http://www.turismodecoimbra.pt

