
DAR A OUVIR
PAISAGENS SONORAS DA CIDADE.
2021

“DAR A OUVIR. PAISAGENS SONORAS DA CIDADE” é uma proposta do Serviço Educativo do Jazz ao Centro Clube em 
coorganização com a Câmara Municipal de Coimbra/Convento São Francisco. Através de um programa artístico eclético, que 
aborda a natureza e a dimensão cultural e social do som, o projeto procura dar a conhecer as paisagens e ambientes sonoros 
da cidade de Coimbra e de outras geografias. As sonoridades características de uma cidade, além de um ingrediente cultural 
surpreendente para o trabalho artístico, compõem a sua identidade. Considerando a relevância deste património, um dos 
principais objetivos do “Dar a Ouvir” é partilhar, em cada edição, o trabalho de recolha e incorporação de novos registos no 
Arquivo Sonoro do Centro Histórico de Coimbra, sensibilizando para a escuta como forma de explorar criativamente a Cidade.
Nesta edição, o enfoque terá como temática o RIO MONDEGO e as suas paisagens sonoras.

10 jul — 05 set Coorganização

data | hora: 10 JUL — 5 SET
De quarta a segunda  15h00 – 20h00
duração: N/A
classificação etária: Todos os públicos
bilhetes: Gratuito

INSTALAÇÕES VÍDEO

PERCURSO

PERFORMANCE

CINEMA

DANÇA

MÚSICA

© Mário Rainha Campos

Balancé é uma dança de sons.
É um estudo sobre [a procura de] equilíbrio, de cá, para lá, para cá… e a necessária condição 
de relativa estabilidade.
Investiga a propriedade de um sistema regular no seu ambiente interno.
Ganha forma numa escultura suspensa, com 9 metros de comprimento, composta por grupos 
de altifalantes que dão ao som uma dimensão espacial, ocupando o espaço da Galeria.
#5 Balancé é uma das peças da Coleção Dança de Materiais Inertes, uma coleção de peças 
[espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, bailarina e 
coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Ficha Artística/Técnica 

Direção Artística Marta Cerqueira e Simão Costa Coprodução Oficinas do Convento, MUTE 
Gallery Apoio Câmara Municipal de Lisboa - Cultura Registo e documentação audiovisual Bruno 
Canas Agradecimentos HANGAR - Centro de Investigação Artística Apoio técnico MSM Studio  
Produção MãoSimMão - Associação Cultural

espaço SALA PEMP

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

#5 BALANCÉ
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

Propagação é nome feminino, define-se como: comunicação por contágio, ato ou efeito 
de propagar, reprodução de um ser vivo (e sua difusão num meio ambiente), modo de 
transmissão da luz e do som. 
É sobre uma hipérbole, uma visão exagerada do potencial do som gerar movimento e com 
isso uma ilusão de vida. 
É como as Águas de Março, uma promessa, um devir em potência.
É sobre sementes de luz, projetadas em papel vegetal, vibrantes.
#6 Propagação é uma das peças da Coleção Dança de Materiais Inertes, uma coleção 
de peças [espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, 
bailarina e coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Ficha Artística/Técnica 

Direção Artística Marta Cerqueira e Simão Costa Curadoria e codireção Catarina Pires 
Comunicação Mariana Luisa Santos Registo e documentação audiovisual Bruno Canas Apoio 
Fundo de Fomento Cultural – República Portuguesa - Ministério da Cultura Agradecimentos 
Atelier Concorde, Teatro da Voz Apoio técnico MSM Studio, Catarina Côdea, MILL – Makers In 
Little Lisbon Produção Cóccix - ac

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

#6 PROPAGAÇÃO
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

espaço SALA INÊS DE CASTRO (C1E)

PEDRO REBELO

MONDEGO: O RIO ESTÁ EM 
TODO O LUGAR AO MESMO 
TEMPO

A instalação “Mondego: o rio está em todo o lugar ao mesmo tempo” convida comunidades 
associadas ao rio Mondego a participar num projeto que visa articular o impacto da ação 
humana no ambiente.
O projeto centra-se na escuta e na experiência in situ ao longo do rio e documenta as 
qualidades naturais dos espaços, tais como o impacto da poluição e a intervenção humana. 
O rio Mondego, o mais longo exclusivamente em território português, é aqui explorado do 
ponto de vista da transformação da paisagem sonora e do seu impacto em comunidades 
humanas e não-humanas.
A materialidade sonora, orgânica e residual do Mondego, é expressa de forma escultórica 
num ambiente imersivo e interativo, convidando o público a refletir a presença e pertença 
da humanidade na natureza.

Site documental em www.pedrorebelo.org
Instagram: @prebelo

Ficha Artística/Técnica 

Conceção, pesquisa, trabalho de campo, entrevistas, recolhas sonoras, execução da
instalação Pedro Rebelo Fotografia Geraldine Timlin

espaço SALA D. PEDRO (C1F)

MS02 
CRISTIANA BASTOS, PEDRO MARTINS, 
TIAGO MARTINS

MS02 (Mobiliário Sonoro 02) é uma instalação interativa destinada à descoberta e 
interpretação de sons pertencentes ao Arquivo Sonoro do Centro Histórico de Coimbra 
(ASCHC), uma coleção de paisagens e marcos sonoros recolhidos pelo Jazz ao Centro 
Clube sob a direção artística de Luís Antero. Apresentado sob a forma de um armário 
e elemento pertencente a uma coleção de mobiliário-objetos sonoros desenvolvidos em 
torno do ASCHC, o MS02, a partir dos atos de abrir e fechar gavetas, propicia a exploração 
artística, lúdica e educativa do arquivo. 

Ficha Artística/Técnica 

Conceção Cristiana Bastos, Pedro Martins e Tiago Martins

espaço SALA CENTRO (C1C)

O impacto da poluição sonora tem-se revelado prejudicial para a fauna aquática. Elementos 
microscópicos como algumas algas, podem estar a ser igualmente afetados devido a 
alterações na vibração e movimentação de partículas.

MUNDA é uma instalação AV que chama a atenção para elementos do rio Mondego que 
normalmente não são acessíveis aos nossos sentidos. Revelando as suas paisagens 
sonoras subaquáticas, e levando as algas a uma escala visível, esta instalação visa 
sensibilizar o público para os potenciais impactos do aumento do ruido e da vibração sonora 
em ambientes aquáticos. 
  

Ficha Artística/Técnica 

Francisca Rocha Gonçalves com a colaboração da Algoteca de Coimbra (ACOI), Departamento de 
Ciências da Vida - Universidade de Coimbra.

MUNDA
FRANCISCA ROCHA GONÇALVES  

espaço SENTINA

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

espaço SALA TERCEIRA (C1B)

ZYG#2 é uma experiência artística que parte dum objeto-espaço poético: casa, ventre, 
ovo, ser vivo, nave, nuvem, gota de água ou isso tudo e nada disso. Um convite à escuta 
profunda duma corrente sonora em permanente mutação onde os sons da água são um 
fio condutor duma viagem onde se encontram múltiplos sons, que pode ter vários rumos, 
vários companheiros e dar origem a muitas histórias. Uma escultura-estrutura aberta, em 
comunicação com o exterior, onde o diálogo entre o vazio e as linhas orgânicas da madeira 
cria a sensação de espaço delimitado. Dele emana um manto sonoro onde coabitam sons 
eletrónicos, da paisagem sonora, da voz humana, de objetos ou instrumentos alternativos, 
das múltiplas cores sonoras da água. Um espaço íntimo, acolhedor, convidativo ao entrar 
e ao estar, ao ouvir e ver de formas muito diferentes e pessoais. A várias “vozes” seguindo 
vários trilhos possíveis desvendados pela escuta. Seja a do ouvido ou a de outra qualquer 
forma de perceber a vibração que emana do espaço.

A instalação é habitada de forma contemplativa ou como espaço lúdico-performativo, 
isto é, um “palco” onde adultos e crianças exploram as fronteiras entre a comunicação, o 
jogo informal, a descoberta dos sentidos e o instinto da arte. A observação desse registo 
“performativo” é uma parte importante da ideia, um convite à descoberta da origem da arte, 
das suas raízes na musicalidade comunicativa. Especialmente pensada para crianças, 
num formato íntimo, original e inovador, ZYG é simultaneamente uma instalação e uma 
performance pelo público, um convite à imaginação, ao espanto, à escuta, à construção 
duma poesia-do-momento, feita de sons, formas e gestos.
A primeira versão de ZYG resultou duma parceria entre a Companhia de Música Teatral, a 
Fábrica das Artes e a companhia de dança contemporânea norueguesa dybwikdans, com o 
apoio do programa Pegada Cultural | Primeiros Passos. ZYG#2 radica-se nessa experiência 
e propõe uma nova leitura do espaço-escultura, colocando a água no seu âmago.

Ficha Artística/Técnica 

Conceção/Produção Companhia de Música Teatral Direção Artística e Composição Musical 
Paulo Maria Rodrigues Espaço-escultura Miguel Ferraz Eletrónica Rui Penha 

ZYG #2 

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

Um olhar para as coisas inertes e ver nelas vida, sempre que há nelas movimento. Reflete 
poeticamente sobre a influência mecânica do homem e suas máquinas sobre o planeta. 
Deste modo é sobre a poeira, o cosmo, o mar, o vento, sobre todas as partículas micro e 
macro. É um delírio coreográfico sobre desenhos geográficos.
#2 Placas Tectónicas é uma das peças da Coleção Dança de Materiais Inertes, uma coleção 
de peças [espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, 
bailarina e coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Formato digital disponível em www.coimbraconvento.pt 

Ficha Artística/Técnica 

Direção artística e realização Marta Cerqueira e Simão Costa

#2 PLACAS TECTÓNICAS
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

espaço ONLINE
data | hora 10 JUL — 5 SET
De quarta a segunda  15H00 – 20H00
duração N/A
classificação etária Todos os públicos
bilhetes Gratuito

SONIC BIKES COIMBRA
KAFFE MATHEWS

Inventada por Kaffe Mattews, a Sonic Bike tem evoluído ao longo de mais de uma década, 
em dezenas de projetos internacionais e continua a expandir o seu potencial composicional 
e de experiência auditiva.
A Sonic Bike é um instrumento produtor de som e de música que se desenvolve e altera 
ao longo do percurso do/a ciclista. De uma forma simples, trata-se de uma bicicleta com 
colunas de som aplicadas e com um sistema GPS e software dedicado. Este sistema 
permite espoletar composições sonoras e ligá-las a diferentes locais.
A composição sonora especialmente criada para Coimbra e que figura nas Sonic Bikes 
Coimbra irá ser desenvolvida com a participação da comunidade. Durante a residência 
artística em Coimbra, Kaffe Mathews procura identificar com a colaboração da comunidade 
percursos cicláveis na cidade, realizar recolhas sonoras e envolver parceiros vários que 
acompanharão todo o projeto. A Sonic Bikes Coimbra desenvolve-se numa relação muito 
próxima com o rio Mondego, utilizando as ciclovias situadas à beira-rio. 

Ficha Artística/Técnica 

Conceção, pesquisa, trabalho de campo, recolhas sonoras, composição sonora e execução 
da instalação Kaffe Matthews

espaço PERCURSO NA CIDADE DE COIMBRA
data | hora 10 JUL — 05 SET  A reagendar
classificação etária Todos os públicos
bilhetes 5€

Num mundo que é hoje totalmente dominado por estados de “ausência” ou de 
“Impossibilidade”, estados esses que se manifestam como catalisadores que têm vindo a 
operar uma gigantesca transformação na nossa forma de estar e percepcionar a experiência 
sonora, torna-se assim, cada vez mais importante a análise e discussão do papel do “Som” 
nas nossas cidades e da sua influência na qualidade das nossas vidas.
Partindo deste tópico tão alargado quanto extenso, e no âmbito da edição deste ano do 
Festival “Dar a Ouvir-Paisagens sonoras da cidade”, os coletivos artísticos “Tsonami, Festival 
de arte sonoro (Valparaiso, Chile) e Sonoscopia Associação Cultural (Porto, Portugal), 
participam numa residência artística colaborativa, que propõe a apresentação de um objeto 
artístico que explore e idealize uma possível cartografia sonora da Cidade de Coimbra. Esta 
cartografia será realizada a partir da ideia “ato de escuta” do lugar, e tem a dupla intenção 
de se transformar numa representação artística e na formulação de um pensamento critico 
que esteja intimamente ligado ao “estar/físico”, e da sua real experiência. 
Para além do resultado final da residência artística, os artistas apresentarão no festival um 
conjunto de performances paralelas ao trabalho desenvolvido na residência.

Ficha Artística/Técnica 

Conceção do projeto Henrique Fernandes e Fernando Godoy Criação Tsonami-Festival de Arte 
Sonoro (Fernando Godoy e Rodrigo Araya), Sonoscopia (Henrique Fernandes e João Ricardo) 
Produção Sonoscopia 

espaço SALA MONDEGO (C1A)

data | hora
10 JUL - 19H00
CARTE BLANCHE I    
11 JUL - 19H00
CARTE BLANCHE II 
18 JUL - 11H00
CARTE BLANCHE III  
16 e 17 JUL
PROGRAMA DE RÁDIO
emissão de um programa na rádio online Tsonami Arte Sonoro
(http://radiotsonami.org/) 

duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 100 lugares
bilhetes 3€ — 8€

CARTE BLANCHE 
SONOSCOPIA ASSOCIAÇÃO CULTURAL (PORTUGAL) 
TSONAMI ARTE SONORO (CHILE)

Uma pedra, duas pedras, três pedras, centenas de pedras. Uma estrada, uma ponte, uma 
casa, uma cidade, um peso, uma ajuda. “CARGAS” é um momento, um espaço e uma 
intenção específica. Uma performance inusitada onde o corpo busca equilíbrio e contato 
com as matérias-primas do planeta. Onde a façanha do corpo circense se alia à magia do 
equilíbrio com pedras para recriar um imaginário ancestral e primitivo. As pedras, como 
elemento de construção e jogo, como possibilidade de nos fazermos refletir sobre o lugar 
onde existimos e como existimos.

Ficha Artística/Técnica 

Criação Feliciano Garcia Zecchin, D2Mau, Teo Campos, Emiliano Alessi Criação Sonora D2Mau, 
Feliciano Garcia Zecchin Produção Cia. ES circ Colaboração La Central del Circ Barcelona 
Figurinos Cia. ES circ Olhar exterior Frédéric Jollivet

CARGAS

espaço PRAÇA DAS BANDEIRAS
data | hora 04 SET | 22H30 
duração 40 minutos
classificação etária M/6
lotação 160 lugares
bilhetes Gratuito

CIA. ES CIRC | ESPANHA

espaço BLACKBOX
data | hora 18 JUL | 15H00
duração 71 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes 3€ — 8€

Fala-se de ambiente sonoro, de silêncio e de ruído, de todos os espectros sonoros, do infra 
ao ultra-som, de frequências e de ritmo. Mas também de ecologia, cidadania, igualdade 
e políticas urbanas. Da escuta como catalisador para a transformação e dos sons que se 
inscrevem na vida quotidiana nos nossos lugares. De como a paisagem sonora nos afeta e 
de como somos, nós mesmos, responsáveis pelo som que geramos.

Ficha Artística/Técnica 

Argumento, realização e montagem Raquel Castro Com Akio Suzuki, Angus Carlyle, Barry 
Truax, Bill Fontana, Carlos Santos, Catherine Clover, Chris Watson, Cláudia Martinho, David 
Toop, Dj Spooky, Fernando Godoy, Hildegard Westerkamp, Jacob Kirkegaard, Jan-Paul Herzer, 
Jason Khan, Jez Riley French, Juhani Pallasmaa, Leah Barclay, Lisa Lavia, Luís Cláudio 
Ribeiro, Lukas Kuhne, Maile Colbert, Mariana Alves-Pereira, Mário Simões, Max Dixon, Mikhail 
Karikis, Mileece, Paul Devereux, Pedro Rebelo, Peter Cusack, Robin Parmar, Rodrigo Araya, 
Rodrigo Sobral Cunha, Sam Auinger Sons de Adriana Sá, André Gonçalves, Banha da Cobra, 
Brane Zorman, Carla Santana, Carlos Henrich, Carlos Santos, Cláudia Martinho, Davide Tidoni, 
Duarte Ferreira, Edu Comelles, Fernando Godoy, Francisco Lopez, Hands-On-Sound, Henrique 
Fernandes, Irena Pivka, Jacob Kirkegaard, Jen Reimer, Jez-Riley French, Joana Estevão, João 
Ricardo, John Klima, Jorge Quintela, Juan Sorrentino, Julie Faubert, Kathy Hinde, Katrinem, 
Leah Barclay, Marco Barotti, Max Stein, Mestre André, Mikhail Karikis, Mileece, Peter Cusack, 
Pheobe Riley Law, Rodrigo Araya, Sam Auinger, Sasa Spacal, Sonoscopia, Tiago Pereira 
MPAGDP, Tó Trips, Tomoko Sauvage, Tony Spencer, Vincent Martial Imagem André Laranjinha, 
Joana Linda, Jorge Quintela, Nelson Ching da Cunha, Raquel Castro Som João Bento, Mestre 
André, Peter Cusack, Raquel Castro Banda sonora Raquel Castro Pós-produção Audio 
João Bento Mistura Final Hugo Leitão Montagem Adicional Joana Lindan Colorista Gonçalo 
Ferreira Pós-Produção Irmã Lúcia Grafismo MACKINTOXICO Produção Isabel Machado, 
Joana Ferreira, Sara Serras Simões Coprodução C.R.I.M., Produtores Associados Apoio ICA 
| RTP | ANTENA 3

SOA  
RAQUEL CASTRO

WORLD LISTENING DAY

É sobre o que se move, o que muda de lugar, o que é inconstante, o que não está fixo.
Procura olhar sobre tempos geológicos longos e uma assunção da espécie humana como 
uma força geofísica à escala planetária. Põe em marcha uma reflexão sobre a nossa relação 
com outros seres do universo, sejam animais, vegetais ou minerais, especulando sobre 
quem se move ou é movido.
#3 Movediço é uma peça da Coleção Dança de Materiais Inertes. Uma coleção de peças 
[espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, bailarina e 
coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Ficha Artística/Técnica 

Direção Artística e Interpretação Marta Cerqueira e Simão Costa Desenho de Luz Zeca Iglésias 
e Marta Cerqueira Produção MãoSimMão - associação cultural  Registo e documentação 
audiovisual Bruno Canas Encomenda Dia da Arte Inclusiva - Fundação Calouste Gulbenkian 
Apoio Direção Geral das Artes Apoio técnico e informático MSM Studio  Residências Oficinas 
do Convento, Teatro da Voz Agradecimentos Espaço do Tempo

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

#3 MOVEDIÇO
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

espaço BLACKBOX
data | hora 15 AGO | 18H00 e 21H30
duração 50 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes 3€ — 8€

Nasce da vontade de olhar o invisível e agarrar o atmosférico. Procura uma visão 
antropodescentrada e um olhar com presença, sem pertença.
O ar em movimento, musical, dançante.
#4 AR é uma das peças da Coleção Dança de Materiais Inertes, uma coleção de peças 
[espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, bailarina e 
coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Ficha Artística/Técnica 

Direção Artística Marta Cerqueira e Simão Costa Coprodução Oficinas do Convento, MUTE 
Gallery Apoio fundação GDA, Dar a Ouvir. Paisagens Sonoras da Cidade, Direção Geral das 
Artes Apoio técnico MSM Studio, Catarina Côdea Produção executiva Violeta Mandillo Apoio 
administrativo MãoSimMão - Associação Cultural 

espaço SALA SOFIA  (C2B)
data | hora 04 SET | 18H30
duração 50 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

#4 AR
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

LUÍS ANTERO E PEDRO MARTINS

Luís Antero e Pedro Martins apresentam um novo concerto a partir das gravações 
do projeto Arquivo Sonoro do Centro Histórico de Coimbra, um trabalho de recolha e 
divulgação que o Jazz ao Centro Clube (JACC) tem vindo a desenvolver desde 2013. A 
atuação desenvolve-se em torno do dispositivo interativo Mobiliário Sonoro 02 (MS02), 
um objeto que permite a exploração artística, educativa e lúdica daquele arquivo.

Ficha Artística/Técnica 

MS02, gravações sonora, eletrónica e guitarra elétrica Luís Antero Eletrónica e guitarra 
elétrica  Pedro Martins

RESSONÂNCIAS II:
CONCERTO #1

espaço SALA CONVENTUAL (C1D)
data | hora 18 JUL | 17H00
duração 60 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares 
bilhetes 3€ — 8€

WORLD LISTENING DAY

Fragmentos Sonoros para uma Paisagem Imaginada é um workshop de escuta e recolha 
coletiva de sons, realizado nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho, no âmbito do projeto Dar a 
Ouvir - Paisagens Sonoras da Cidade, tendo como fim último a criação de uma paisagem 
sonora que será apresentada no Convento São Francisco no Dia Mundial da Escuta - 18 
de Julho.
O Workshop tem uma duração de 4 dias (4h/dia), inclui discussões teóricas, soundwalks, 
captação de som e processos criativos em redor do tema da Paisagem Sonora.

Ficha Artística/Técnica 

Formadores Nils Meisel e Pedro André Recolha de sons Catarina Moura, Catarina Pires, Maria 
Manuel Almeida, Miguel Madeira, Nils Meisel, Pedro André e Rosa Balreira Composição da 
Paisagem Sonora Catarina Moura, Catarina Pires, Maria Manuel Almeida, Miguel Madeira, Nils 
Meisel, Pedro André e Rosa Balreira Masterização Nils Meisel e Pedro André 

FRAGMENTOS 
SONOROS PARA UMA 
PAISAGEM IMAGINADA
ESCUTA COLETIVA
NILS MEISEL E PEDRO ANDRÉ

espaço PRAÇA DO RESTAURANTE
data | hora 18 JUL | 18H00  
duração 20 minutos
classificação etária M/6
lotação 30 lugares
bilhetes 3€ — 8€

WORLD LISTENING DAY

espaço ANTIGA IGREJA
data | hora 18 JUL | 19H00
duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 90 lugares
bilhetes 3€ — 8€

hollow murmurs é uma criação inspirada na história e na memória da paisagem associada 
ao rio Mondego, um rio cuja atmosfera tem a capacidade de nos transportar para novas 
dimensões deste lugar.
Os romanos chamavam Munda ao rio Mondego. Munda, é a palavra latina que significa 
transparência, claridade e pureza. Ao longo da Idade Média o rio continuou a chamar-se 
Munda. Terá sido essa a origem do atual nome do rio, Mondego, que banhava a velha cidade 
romana de Aeminium. O Mondego é, sem qualquer sombra de dúvida, o mais cantado dos 
rios portugueses por poetas e escritores. Talvez a dívida de gratidão daqueles que foram 
passando na cidade explique a sensibilidade com que quase sempre trataram as águas 
do Mondego, com doçura e suavidade, invocando o rio como lugar de musas e fonte de 
inspiração poética.
hollow murmurs desenvolve-se através de uma narrativa estruturada de forma a preservar 
e exibir, simultaneamente, uma coletânea visual e sonora de lugares associados ao rio 
Mondego, mantendo uma ligação com um passado de memórias e significados, e procurando 
refletir sobre a identidade de um lugar tão complexo, ainda que tão presente, e indissociável 
do desenvolvimento da paisagem da cidade de Coimbra.
Na apresentação de hollow murmurs altera-se o tempo e o espaço, remetendo para outros 
lugares (des)conhecidos, e transformando momentaneamente o espaço de apresentação 
num lugar cheio de novos significados e de novas memórias.

Ficha Artística/Técnica 

Conceito, gravação, edição, som, imagem, composição e interpretação Frederico Dinis Produção 
Pensamento Voador – Associação para a Promoção de Ideias

Com o Apoio do CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, ObEMMA - Observatory of 
Electronic Music and Media Art, CITCEM - Centro de Investigação Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memória”, 
Pensamento Voador – Associação para a Promoção de Ideias.

hollow murmurs   
FREDERICO DINIS

WORLD LISTENING DAY

espaço SALA CONVENTUAL (C1D)
data | hora 03 SET | 19H00
duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

UMA ORELHA NA CIDADE

Este projeto assenta sobre o desenvolvimento de um processo de gravação sonora de 
campo da cidade de Coimbra, percorrendo as suas diversas componentes ao cruzar o 
meio social, geográfico e político no sentido de criar um retrato abrangente da cidade e das 
suas redes, expondo as mutações do crescimento, utilizando um médium sonoro muitas 
vezes invisível, é não obstante, parte integrante e fundamental do património que potencia 
a coesão das cidades e dos lugares. O material sonoro recolhido pelo artista Carlos Santos, 
após uma aturada seleção, categorização e preparação técnica, integrará o Arquivo Sonoro 
do Centro Histórico de Coimbra. 
Com o objetivo da promoção pública do arquivo e da sua riqueza imaterial, fator preponderante 
para uma identidade cultural da cidade de Coimbra, será elaborada uma performance 
sonoro-musical que terá como base a apropriação artística do material sonoro do arquivo 
desenvolvido dentro de um contexto musical, com Carlos Santos e o músico convidado, 
Marcelo dos Reis.

Ficha Artística/Técnica 

Performance sonoro-musical Carlos Santos e Marcelo dos Reis

CARLOS SANTOS E MARCELO DOS REIS  

LUÍS ANTERO, PEDRO MARTINS E JOÃO SILVA

Luís Antero e Pedro Martins apresentam um segundo concerto na edição de 2021 do “Dar 
a Ouvir”, tendo como ponto de partida o conjunto de gravações do projeto Arquivo Sonoro 
do Centro Histórico de Coimbra, um trabalho de recolha e divulgação que o Jazz ao Centro 
Clube (JACC) tem vindo a desenvolver desde 2013. A atuação desenvolve-se em torno 
do dispositivo interativo Mobiliário Sonoro 02 (MS02), um objeto que permite a exploração 
artística, educativa e lúdica daquele arquivo. O concerto conta com a participação especial 
do trompetista João Silva, um músico que se tem dedicado à exploração do trompete e 
dos meios eletrónicos no campo da música experimental e improvisada.

Ficha Artística/Técnica 

MS02, gravações sonora, eletrónica e guitarra elétrica Luís Antero Eletrónica e guitarra 
elétrica Pedro Martins Trompete e eletrónica João Silva

RESSONÂNCIAS II:
CONCERTO #2

espaço SALA CONVENTUAL (C1D)
data | hora 05 SET | 17H30
duração 60 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

O compositor e artista sonoro João Castro Pinto apresentará, no contexto do Dar a ouvir 
2021, uma performance sonora colaborativa com a cantora e performer Leonor Arnaut, 
que partirá de captações efetuadas pelo próprio na cidade de Coimbra e ao longo de 
várias localizações do Rio Mondego, performance essa que será de âmbito experimental e 
improvisacional.

Ficha Artística/Técnica 

Performance sonoro-musical João Castro Pinto e Leonor Arnaut

PAISAGENS SONORAS 
DA CIDADE 
JOÃO CASTRO PINTO E LEONOR ARNAUT

espaço SALA CONVENTUAL
data | hora 04 SET | 16H00
duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito



CEM PORTAS
O CONVENTO ABERTO À CIDADE.
2021

À semelhança do que foi feito em 2018, 2019 e 2020, em que o CSF se ofereceu à cidade, também este ano apresentaremos 
uma programação eclética e diversificada nos vários espaços do Convento.
Este evento, de entradas gratuitas (dentro da lotação permitida para cada um dos espaços e mediante levantamento de bilhete), 
será formado pela conjugação do programa de encerramento do DAR A OUVIR com uma série de outros espetáculos e atividades.

CIRCO CONTEMPORÂNEO

RECITAL

DANÇA

CINEMA

PERFORMANCE

MÚSICA

espaço SALA CONVENTUAL
data | hora 03 SET | 19H00
duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

UMA ORELHA NA CIDADE

Este projeto assenta sobre o desenvolvimento de um processo de gravação sonora de 
campo da cidade de Coimbra, percorrendo as suas diversas componentes ao cruzar o 
meio social, geográfico e político no sentido de criar um retrato abrangente da cidade e das 
suas redes, expondo as mutações do crescimento, utilizando um médium sonoro muitas 
vezes invisível, é não obstante, parte integrante e fundamental do património que potencia 
a coesão das cidades e dos lugares. O material sonoro recolhido pelo artista Carlos Santos, 
após uma aturada seleção, categorização e preparação técnica, integrará o Arquivo Sonoro 
do Centro Histórico de Coimbra. 
Com o objetivo da promoção pública do arquivo e da sua riqueza imaterial, fator preponderante 
para uma identidade cultural da cidade de Coimbra, será elaborada uma performance 
sonoro-musical que terá como base a apropriação artística do material sonoro do arquivo 
desenvolvido dentro de um contexto musical, com Carlos Santos e o músico convidado, 
Marcelo dos Reis.

Ficha Artística/Técnica 

Performance sonoro-musical Carlos Santos e Marcelo dos Reis

CARLOS SANTOS E MARCELO DOS REIS  

O compositor e artista sonoro João Castro Pinto apresentará, no contexto do Dar a ouvir 
2021, uma performance sonora colaborativa com a cantora e performer Leonor Arnaut, 
que partirá de captações efetuadas pelo próprio na cidade de Coimbra e ao longo de 
várias localizações do Rio Mondego, performance essa que será de âmbito experimental e 
improvisacional.

Ficha Artística/Técnica 

Performance sonoro-musical João Castro Pinto e Leonor Arnaut

PAISAGENS SONORAS 
DA CIDADE 
JOÃO CASTRO PINTO E LEONOR ARNAUT

espaço SALA CONVENTUAL
data | hora 04 SET | 16H00
duração 45 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

ACADEMIA DE MÚSICA DE COIMBRA

espaço CLAUSTROS
data | hora 05 SET | 10H00 e 11H15
duração 50 minutos
classificação etária Todos os públicos
lotação 21 famílias
bilhetes Gratuito

Os concertos para Bebés da Academia de Música de Coimbra procuram despertar os sentidos, 
evocar sentimen-tos de amor e estimular o intelecto e a imaginação do bebé.
Contam com a presença de um artista convidado da cidade de Coimbra que interpretará 
temas rearranjados e dedicados aos mais pequenos.
 

Ficha Artística/Técnica 

Flauta transversal e voz Ana Catarina Lopes Violino e voz Marta Oliveira Guitarra e voz Pedro 
Marques Voz Ricardo Figueiredo

BEBÉS COM ASAS

OTUS 

Pilhas instáveis de tábuas de madeira cortadas, uma corda, uma mesa e um trapézio 
definem o espaço cénico, o mundo abstrato de dois seres. Através do recurso ao circo, ao 
teatro físico, ao movimento, OTUS explora a tensão e a relação neste universo de madeira 
em que habitam. 
O trabalho de Hugo Oliveira e Sage Bachtler distingue-se pelo enraizamento das suas peças 
na natureza humana, gerando uma linguagem física única, multifacetada e interdisciplinar, 
onde sobressai a apurada técnica do circo contemporâneo, disciplina que surge na Europa, 
reinventando padrões estéticos e técnicos. 
Hugo Oliveira é diretor artístico da companhia, sediada em Oliveira do Hospital.
OTUS é um espetáculo surpreendente, que convida todos os públicos a celebrar o 5.º 
aniversário da reabertura do Convento São Francisco.

Ficha Artística/Técnica 

Criação e interpretação Hugo Oliveira e Sage Bachtler Cushman Dramaturgia Hugo Oliveira, Sage 
Bachtler Cushman, Luciano Amarelo  Suporte Artístico Luciano Amarelo  Cenografia Hugo Oliveira, 
Sage Bachtler Cushman, Bruno Neto Fotografia Ashleigh Georgiou and JP Martins Produção Carole 
Blade, Rodrigo Matos Desenho de Luz Hugo Oliveira, Sage Bachtler Cushman, Sergio Vilela

COMPANHIA OLIVEIRA & BACHTLER

espaço GRANDE AUDITÓRIO
data | hora 03 SET | 21H30
duração 50 minutos
classificação etária M/3
lotação 516 lugares
bilhetes Gratuito

COIMBRA-C, 
ESTAÇÃO EUROPA
ANDRÉ GAGO 

COIMBRA-C, ESTAÇÃO EUROPA é o título de um conjunto de três recitais a apresentar 
no Convento São Francisco entre setembro e novembro de 2021. O primeiro recital chama-
se, precisamente, ESTAÇÃO EUROPA, e apresenta um conjunto de visões da Europa na 
tradição literária, abarcando poesia, prosa e ensaio: de Judt a Eduardo Lourenço, de Zweig a 
Houellebecq, de John Donne a Shakespeare, a Pasolini ou Gonçalo M. Tavares.

Ficha Artística/Técnica 

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

espaço CLAUSTROS DO PISO 1
data | hora 3 SET | 22H30
duração 75 minutos
classificação etária M/12
lotação 50 lugares
bilhetes GRATUITO

Nasce da vontade de olhar o invisível e agarrar o atmosférico. Procura uma visão 
antropodescentrada e um olhar com presença, sem pertença.
O ar em movimento, musical, dançante.
#4 AR é uma das peças da Coleção Dança de Materiais Inertes, uma coleção de peças 
[espetáculos e/ou instalações] da autoria de Marta Cerqueira e Simão Costa, bailarina e 
coreógrafa | pianista e compositor, respetivamente. 
Dança de Materiais Inertes propõe um olhar coreográfico, cinético e musical sobre coisas 
inertes. Procura explorar e investigar as dimensões em que o Som é Movimento e o 
Movimento é Som, na sua relação com a quietude e o silêncio.
Nascem da vontade de contemplar.

Ficha Artística/Técnica 

Direção Artística Marta Cerqueira e Simão Costa Coprodução Oficinas do Convento, MUTE 
Gallery Apoio fundação GDA, Dar a Ouvir. Paisagens Sonoras da Cidade, Direção Geral das 
Artes Apoio técnico MSM Studio, Catarina Côdea Produção executiva Violeta Mandillo Apoio 
administrativo MãoSimMão - Associação Cultural 

espaço SALA SOFIA
data | hora 04 SET | 18H30
duração 50 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito

MARTA CERQUEIRA E SIMÃO COSTA

#4 AR
DANÇA DE MATERIAIS INERTES

CINEMATIC POCKET ORCHESTRA 
FILA K CINECLUBE

espaço PRAÇA DA CAIXA DE PALCO
data | hora 04 SET | 21H30 
duração 52 minutos
classificação etária M/6
lotação 120 lugares
bilhetes Gratuito

Documentário/Ficção histórica, 2012, Dinamarca/Noruega/Reino Unido 

Como epílogo de uma residência artística realizada no Convento São Francisco, desponta 
uma pintura sonora que ilustrará ao vivo uma das obras de referência de um dos maiores 
génios da comédia do cinema mudo, Charlie Chaplin. 
O filme “O Garoto de Charlot”, realizado em 1921, faz cem anos e a iniciativa visa a 
comemoração da efeméride. 
Os filmes de Charlie Chaplin combinavam comédia com crítica social, são exemplo dessa 
simbiose filmes como “Os Tempos Modernos” (1936), “O Grande Ditador” (1940) e “O 
Imigrante” (1917).
“O Garoto de Charlot” mistura o burlesco e o “pathos” (o sonho do paraíso, a criança 
abandonada), a primeira longa-metragem de Chaplin revelou Jackie Coogan no papel do 
“miúdo adotado” pela personagem do vagabundo de Chaplin e lançou a moda dos “meninos-
prodígios”. “Um filme com um sorriso e talvez uma lágrima”, em que o génio de Chaplin 
(realizador-ator, produtor, editor e autor da partitura musical) – se inspira na miséria da sua 
própria infância –, uma comédia dramática sobre o amor que permanece uma das mais 
importantes referências cinematográficas de todos os tempos.
Esta clássica longa-metragem será a protagonista do cine-concerto interpretado pela 
CINEMATIC POCKET ORCHESTRA, que ornamentará as tumultuosas aventuras do famoso 
Charlot, num espetáculo de paleta multicor que transcenderá o habitual preto e branco. 

Ficha Artística/Técnica 

Título original The Kid (EUA, 1921, 52 min.) Realização, Argumento, Montagem e Produção 
Charlie Chaplin Interpretação Charlie Chaplin, Jackie Coogan, Edna Purviance Fotografia Roland 
Totheroh Banda Sonora CINEMATIC POCKET ORCHESTRA Direção Musical e Bateria Rui Lúcio 
Vibrafone Ismael Silva Baixo Carlos Borges Piano Estela Alexandre Saxofones Rodrigo Neves, 
Guilherme Fradinho e Rafael Gomes Trompetes Nuno Rodrigues e Adriano Franco Trombone 
Andreia Santos

“O GAROTO DE CHARLOT”
CINE-CONCERTO

Uma pedra, duas pedras, três pedras, centenas de pedras. Uma estrada, uma ponte, uma 
casa, uma cidade, um peso, uma ajuda. “CARGAS” é um momento, um espaço e uma 
intenção específica. Uma performance inusitada onde o corpo busca equilíbrio e contato 
com as matérias-primas do planeta. Onde a façanha do corpo circense se alia à magia do 
equilíbrio com pedras para recriar um imaginário ancestral e primitivo. As pedras, como 
elemento de construção e jogo, como possibilidade de nos fazermos refletir sobre o lugar 
onde existimos e como existimos.

Ficha Artística/Técnica 

Criação Feliciano Garcia Zecchin, D2Mau, Teo Campos, Emiliano Alessi Criação Sonora D2Mau, 
Feliciano Garcia Zecchin Produção Cia. ES circ Colaboração La Central del Circ Barcelona 
Figurinos Cia. ES circ Olhar exterior Frédéric Jollivet

CARGAS

espaço PRAÇA DAS BANDEIRAS
data | hora 04 SET | 22H30 
duração 40 minutos
classificação etária M/6
lotação 160 lugares
bilhetes Gratuito

CIA. ES CIRC | ESPANHA

TEATRO SÓ 

espaço PRAÇA DO RESTAURANTE
data | hora 05 SET | 17H00
duração 25 minutos
classificação etária M/3
lotação 120 lugares
bilhetes Gratuito

Espetáculo poético que reflete sobre a solidão na velhice. 
Por falta de tempo, em nome do progresso e da evolução rápida da sociedade, os idosos 
estão a ser esquecidos pela mesma, até por vezes abandonados por amigos e familiares. 
Acabaram-se os seus sucessos, as suas conquistas, da sua entrega no trabalho ao longo 
de anos e ficam simplesmente SÓS.
Vagueiam pela cidade à espera de uma mudança, que algo aconteça ou simplesmente que 
o tempo passe.
Só. Num banco de jardim. No vazio de um dia… „SÓMENTE“…
Uma peça de teatro na qual o carinho, a emoção e a poesia das imagens estão em primeiro 
plano (sem texto falado). Espetáculo de grandes dimensões (cenário e persona).

Ficha Artística/Técnica 

Encenação e dramaturgia Sérgio Fernandes Interpretação Sérgio Fernandes Composição 
Musical Ferdinand Breil Músico (gravação) Shasta Ellenbogen Máscara Bernardo Rey e Sérgio 
Fernandes Figurinos Tuya Hermann Adereços Olga Dumova Cenografia Eddie Dorner  Operação 
Técnica Spiros Paterakis Fotografia Florian Gaertne

SOMENTE

03 set — 05 set

© Fotos: José Crúzio | Montagem: Pedro Martins © DR

© DR

LUÍS ANTERO, PEDRO MARTINS E JOÃO SILVA

Luís Antero e Pedro Martins apresentam um segundo concerto na edição de 2021 do “Dar 
a Ouvir”, tendo como ponto de partida o conjunto de gravações do projeto Arquivo Sonoro 
do Centro Histórico de Coimbra, um trabalho de recolha e divulgação que o Jazz ao Centro 
Clube (JACC) tem vindo a desenvolver desde 2013. A atuação desenvolve-se em torno 
do dispositivo interativo Mobiliário Sonoro 02 (MS02), um objeto que permite a exploração 
artística, educativa e lúdica daquele arquivo. O concerto conta com a participação especial 
do trompetista João Silva, um músico que se tem dedicado à exploração do trompete e 
dos meios eletrónicos no campo da música experimental e improvisada.

Ficha Artística/Técnica 

MS02, gravações sonora, eletrónica e guitarra elétrica Luís Antero Eletrónica e guitarra 
elétrica Pedro Martins Trompete e eletrónica João Silva

RESSONÂNCIAS II:
CONCERTO #2

espaço SALA CONVENTUAL (C1D)
data | hora 05 SET | 17H30
duração 60 minutos
classificação etária M/6
lotação 50 lugares
bilhetes Gratuito


