
 

 

              

 

                                 

 

 
 

Encontros com a Internacionalidade da Música  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Música é a nossa CA(U)SA



 

 

 
 

 

 

 

 

A Orquestra Clássica do Centro conta já, em 2017, com 16 anos de 

atividade ininterrupta.  

Diz-se que a chave da economia contemporânea é a Cultura. A 

direção da associação Orquestra Clássica do Centro reafirma 

acreditar que, num país desenvolvido e dos nossos dias, importa 

insistir em ter na Cultura um bem de primeira necessidade. 

Apresentamos os Encontros com a Internacionalidade da Música, 

cujo programa aqui se anexa. 

A Música é uma Linguagem Universal e acreditamos ser pelo 

“Encontro” que se constroem pontes, se enriquece a alma e 

alimenta o espírito, se constroem casas onde todos podem escolher 

morar. A Música não é só a nossa CASA, ela é sempre não só mas 

também uma Causa em que sempre ACREDITÁMOS! 

 

 

 

Estes ENCONTROS são dedicados a Nádia Piazza, nela 

homenageando todos os que sofreram e ainda 

sofrem com a tragédia dos incêndios 2017 
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Camilo Pessanha  

(Coimbra, 7 de Setembro de 1867 — Macau, 1 de Março de 1926) 

O Simbolismo é um movimento literário que surge em finais do século XIX e que tem 

por base o conceito de símbolo. 

  Sobre este conceito diz-nos Fernando 

Cabral Martins: “O símbolo é a palavra 

poética, na medida em que pode criar 

afinidades surpreendentes entre as 

coisas que significa: sentidas, 

recordadas, sabidas. É a palavra 

criadora do mundo, e o mundo 

inseparável da actividade que o 

“representa”.” (in Poesia Simbolista 

Portuguesa, pág. 20, Colecção Textos 

Literários, Editorial Comunicação, 1a ed., 

1990). 

 

 

Camilo Pessanha, poeta nascido em 

Coimbra, viria a ser considerado o 

expoente máximo do Simbolismo em 

Portugal. 

Neste programa, e porque “na sua “poesia de imagens” há uma melodia de palavras, 

um encontro entre estados de alma e musicalidade, um ritmo de sons perceptível na 

leitura” – A OCC terá presente a vida e as palavras de Camilo Pessanha no ano em se 

assinalam os 150 anos sobre o seu nascimento. A evocação da sua vida e obra terá a 

apresentação e coordenação da Drª Isabel Santos Lopes. 
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29 outubro | 17h30  

Músicas do Mundo 

MARINA PACHECO & OLGA AMARO | DUO

Marina Pacheco & Olga Amaro (soprano e piano) iniciaram o seu projeto em 2011, apresentando-se em 

público, pela primeira vez, no dia 1 de Outubro – Dia Mundial da Música, em Ponte de Lima. Realizaram 

concertos em várias salas por todo o país, sendo convidadas para diversos Festivais e criando diferentes 

concertos temáticos, como “Viagem a Buenos Aires”, “Love Letters”, “A Canção e a Ópera” ou “Dream in 

Concert”. Em 2012, iniciaram a incursão pelo estrangeiro. No ano seguinte, a Parlophone lançou o primeiro 

disco do duo intitulado “Canções de Lemúria”. Em 2016/2017, o duo celebrou 5 anos de trabalho em conjunto 

com uma digressão pela Europa, África e América, apoiada pela GDA. 
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30 de outubro |21h30 

DUO RAPOSO EM COIMBRA |GUITARRA PORTUGUESA  
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4 de novembro |17h  

Música – a nossa causa! 

Concerto com orquestra de Sopros da OCC  

Maestro José Eduardo Gomes 

 

 

 

 

 

 



 Orquestra Clássica do Centro 

7 

 

17 de novembro |21h30  

Grande Auditório do Conservatório de Música de 

Coimbra 

Concerto “ Prémio de composição Francisco Martins” 

Orquestra Clássica do Centro  

Maestro José Eduardo Gomes 

 

Apresentação das obras 

finalistas do 1º concurso de 

composição Francisco 

Martins  

Com a presença do júri 

deste concurso:  

Luís Tinoco 

Sérgio Azevedo  

Maestro titular da OCC, 

José Eduardo Gomes 
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26 novembro |17h  

Camilo Pessanha 

Recital de Poesia 

A evocação da sua vida e obra terá a apresentação e 

coordenação da Drª Isabel Santos Lopes 
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3 dezembro  | 17h 

Quarteto de Cordas da OCC, Mário João Alves – tenor  

 

A Internacionalidade da Música 

 

Obras de Poulenc e Tosti entre outros  
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A Orquestra Clássica do Centro tem o apoio institucional da Câmara Municipal de Coimbra 

Apoios a este programa:  

BLUEPHARMA  

ALLIANCE FRANCAISE 

 

Livraria Almedina  

Ava – edições musicais  

Antena 2  

ASCENDUM  

ISCAC  

Diário de Coimbra | Diario AS BEIRAS | Notícias de Coimbra | RTP 1 | Antena 1  

Mecenas OCC :  EFAPEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações:  

 

www.orquestraclassicadocentro.org | www.youtube.com/user/OrquestradoCentro 

Orquestra Clássica do Centro | Pavilhão Centro de Portugal | Av da Lousã | 3030-476 Coimbra | Tlm 916 994 160 | 919 

458 994 | Tel  239824050 | email: direccao@orquestraclassicadocentro.org 

http://www.orquestraclassicadocentro.org/

