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CONCERTO
“DE INFANTA DE ARAGÃO A RAINHA
SANTA: CONCERTO EVOCATIVO” é um
evento musical de “Homenagem à Rainha
Santa Isabel, por ocasião do aniversário
das cerimónias religiosas e populares do
seu casamento com D. Dinis, em terras de
Portugal, a 26 de junho de 1282.
No âmbito do protocolo entre a Confraria
da Rainha Santa Isabel e a Ecos do PassadoAssociação, o Coro Sinfónico Inês de Castro
organiza um concerto que propõe uma viagem
ao passado, desde a atual devoção à Rainha
Santa Isabel até ao seu casamento, em que D.
Isabel, Infanta de Aragão, se tornou Rainha de
Portugal.
Sob a Direção do Maestro Artur Pinho Maria,
o Coro Sinfónico Inês de Castro, com a
participação de músicos convidados, interpreta
obras evocativas de momentos da vida de D.
Isabel de Aragão.

O

primeiro momento do concerto
enaltece a “Devoção e Aclamação a
Padroeira da Cidade” de Coimbra,
seguindo-se mais dois momentos, que marcam
a vida de D. Isabel de Aragão “Viuvez e
Clarissas” e, ainda, o “Milagre das Rosas”. O
quarto momento, “D. Dinis, L´ Homme Armé e
Rei Trovador”, reporta-se ao Rei D. Dinis e ao
seu pendor trovadoresco. O concerto culmina
com o momento “Bodas Reais” evocativo
da união entre D. Isabel e D. Dinis, cujas
cerimónias religiosas e populares se deram em
Trancoso a 26 de junho de 1282.
Este concerto evocativo será marcado por
narrativas cénicas, interpretadas pela Associação
Portucale Fidelis, e por intervenções musicais
dos músicos convidados: o quinteto de metais
Bore & Bell Brass Quintet, o grupo de Fado de
Coimbra Verde Pinho e o grupo de música das
tradições europeias Realejo.
A apresentação do concerto estará a cargo da
Doutora Helena da Cruz Coelho, Professora
Catedrática aposentada da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra.

programa
TEMA:
DE INFANTA DE ARAGÃO A RAINHA SANTA:
CONCERTO EVOCATIVO
Homenagem à Rainha Santa Isabel por ocasião do
aniversário das cerimónias religiosas e populares do seu
casamento com D. Dinis 1282-2021
DATA: 26 de junho de 2021
HORA: 18h00
LOCAL: Mosteiro de Santa Clara-a-Nova
INTÉRPRETE: Coro Sinfónico Inês de Castro
DIREÇÃO: Artur Pinho Maria
MÚSICOS CONVIDADOS
Bore & Bell Brass Quintet, Verde Pinho - Grupo de Fado
de Coimbra e Realejo – Música da Tradições Europeias
ENCENAÇÃO HISTÓRICA
Portucale Fidelis, Associação para a Recriação Histórica
da Idade Média com propósitos culturais, de estudo,
didáticos e de reconstituição histórica.
APRESENTAÇÃO E TEXTOS DA RECRIAÇÃO
HISTÓRICA
Doutora Maria Helena da Cruz Coelho, Professora
Catedrática aposentada da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra
NARRAÇÃO
Luísa Brito, Coro Sinfónico Inês de Castro

DADOS
BIOGRÁFICOS

CORO SINFÓNICO
INÊS DE CASTRO

Convento São Francisco, Coimbra, 2019 (Fotografia de Sandra Fonseca)

O Coro Sinfónico Inês de Castro (CSIC) da
Associação Ecos do Passado, formado por cerca
de 70 elementos, é o único coro sinfónico
residente no distrito de Coimbra e tem, desde a
sua fundação (2012), a regência e direção artística
do Maestro Artur Pinho Maria. O seu trabalho
tem-se centrado na interpretação de grandes
obras corais sinfónicas, tendo-se ao longo dos
anos apresentado em público por todo o país
continental e insular, assim como em Espanha,
Itália, Mónaco, Polónia, EUA (Carnegie Hall),
Reino Unido (Royal Albert Hall) com obras
maiores da música coral sinfónica.

Do seu reportório fazem parte algumas das mais
emblemáticas obras da música clássica ocidental
e da atualidade, como: Requiem de Mozart,
Requiem de Verdi, Missa pela Paz de Karl
Jenkis, Petite Messe Solennelle de Rossini, Nona
Sinfonia de Beethoven, Oratória de Natal de
Bach, os Coros de Óperas de Verdi, Oratório de
Natal de Saint-Saëns, Requiem do Tsunami 2004
de Eliza Gilkyson, Requiem for the Living de
Dan Forrest. Da música portuguesa interpretou:
Requiem à Memória de Camões de Bomtempo,
Magnificat em Talha Dourada e as Cinco Peças
de Carácter do Ciclo Inesiano, ambas de Eurico
Carrapatoso, Pietà, de Eugénio Rodrigues (2019),
Requiem Inês de Castro, de Pedro Macedo
Camacho, Cantata Gnóstica de Jorge Salgueiro,
Torga de Leonor Abrunheiro, tendo sido as três
últimas obras em estreia absoluta.
Em 2016 lança o CD/DVD com interpretação
de Requiem Inês de Castro de Pedro Macedo
Camacho, gravado ao vivo na Sé Velha de
Coimbra e aceite para o First-round Grammy®
na categoria de Best Contemporary Classical
Composition.
Anualmente organiza o CICLO DE REQUIEM
DE COIMBRA, uma iniciativa cultural e
musical única no país, que tem reunido, desde
2013 em Coimbra, dezenas de orquestras, coros,

maestros e solistas. A sua internacionalização
deu-se em 2019 e em 2021 inicia a sua expansão
para outras cidades do país. Em setembro de
2019, lançou o projeto - Concertos [im]Previstos,
apresentando em Coimbra concertos inovadores,
com coros e músicos nacionais e estrangeiros,
como o Coro da Universidade de Rzeszow
(Polónia), o Coro Polifonica (Bielorrussia) e o
Orfeon Académico de Coimbra (Portugal).
Em 2020, a Associação Ecos do Passado, de
forma resiliente, perante toda a ameaça da
pandemia COVID-19 e impedimento de
concertos presenciais, realizou o inovador “I
Ciclo de Requiem Online”, transmitido nas suas
redes sociais, e que em 2021 teve a sua segunda
edição. Na edição deste ano o Ciclo de Requiem
tem um calendário de cinco concertos entre abril
e setembro.
De volta aos eventos presenciais, os próximos
concertos serão em Coimbra dia 12 de setembro –
Requiem de Mozart – e 19 de setembro Requiem
por um mundo vivo de José Pablo Serrano,
respetivamente no Mosteiro de Santa Clara-aNova e no Grande Auditório do Convento de São
Francisco.

ARTUR PINHO MARIA
MAESTRO

Licenciado em Direção Musical pelo
Conservatório Superior de Música de Gaia, sob
a orientação do Maestro Mário Mateus, estudou
com Anton de Beer, Edgar Saramago, John
Roos, Vianey da Cruz, Jean-Marc Burfin, Peppe
Prates, Vasco Pearce de Azevedo, José Luís Borges
Coelho, Ivo Cruz, António Vassalo Lourenço e
Ernst Schelle.
É maestro titular e diretor artístico do Coro
Sinfónico Inês de Castro, do Coro do Porto

de Aveiro, do Orfeão de Vale de Cambra e do
Orfeon Académico de Coimbra, orientando
ainda diversos cursos de direção coral e
masterclasses de técnica vocal. Desde o ano de
2015 é assistente convidado do Departamento de
Música da Universidade do Minho.
Foi diretor artístico e maestro titular da
Orquestra Clássica do Centro, de coros
académicos e de coros regionais tendo ainda
dirigido, como maestro convidado, a Orquestra
Filarmonia das Beiras, a Orquestra do Norte,
a Orquestra op. 21, a Orquestra Espoarte, a
Orquestra Clássica do Centro, a Orquestra
Filarmonia de Gaia, a Orquestra da Fundação
Conservatório Regional de Gaia e mais
recentemente a Orquestra da Ópera na Academia
e na Cidade e a Orquestra Inês de Castro.
Das gravações editadas, destaca-se a primeira
gravação integral dos cadernos I e II de
“Fernando Lopes Graça – Canções Regionais
Portuguesas” (2007) e a primeira gravação em
CD/DVD da obra Requiem Inês de Castro, de
Pedro Macedo Camacho.

BORE AND BELL
BRASS QUINTET

Bore & Bell - Brass Quintet é um grupo de
música de câmara formado por jovens músicos
de Coimbra que procuram levar a música nessa
formação para diferentes públicos de uma forma
irreverente e divertida. Trata-se de um quinteto
de metais constituído por Ana Rosa Carvalho
(trompa), Cláudio Leitão (trompete), João
Serrano (trompete), Pedro Santos (trombone),
Tiago Pereira (tuba) e Ismael Silva (caixa), que
procuram aperfeiçoar a técnica e a musicalidade
nos seus instrumentos, direcionando as atuações/
eventos para todos os públicos, promovendo o
bem de todos, proporcionando valorização e
democratização da música de câmara e meios de
acesso à cultura.

VERDE PINHO

GRUPO DE FADO DE COIMBRA

Grupo constituído pelo cantor Manuel Moura
Pinheiro acompanhado à Guitarra de Coimbra
por Guilherme Catela e Viola de Diogo Alves.
Juntos desde estudantes universitários, há 4 anos
que se dedicam à canção de Coimbra.
O que começa por ser uma leve paixão pelo
fado rapidamente ganha outros contornos, que
aprofundam e fortalecem a relação com o estilo
musical que divulgam.
Interpretam temas a partir dos 'anos 20' bem
como canções etnográficas que Coimbra recebeu
ao longo dos tempos, muito por intermédio dos
seus estudantes, originários de diversas regiões

de Portugal continental e ilhas. Interpretam
também Baladas de Coimbra e temas de sua
autoria.
Numa homenagem aos trovadores que ao
longo dos séculos cantaram, enalteceram e
divulgaram Coimbra e a sua música, Verde
Pinho é um nome inspirado na história da
Universidade de Coimbra, cujo fundador, o
Rei D. Dinis, foi também trovador e autor de
cantigas de amigo e de amor.

Dom diniz
Por: Desconhecido - commons.wikimedia.org

REALEJO

MÚSICA DAS TRADIÇÕES EUROPEIAS

Música das tradições europeias interpretada
por Amadeu Magalhães, Fernando Meireles e
Fernando Meireles Júnior. O grupo Realejo
dedica-se à recriação e interpretação de
música das tradições europeias (a partir da
Idade Média), com especial incidência na
música para sanfona, instrumento que havia
desaparecido completamente em Portugal
durante o século XIX.

PORTUCALE FIDELIS

A Associação Portucale Fidelis - Recriação
Histórica Medieval é uma associação cultural
sedeada em Viseu. É constituída por um
grupo de cerca de trinta amigos, residentes
em várias localidades do norte ao sul do
País, ligados pelo gosto pela História e pelo
património histórico e que pretendem divulgar
através da Recriação Histórica. Desde 2011
participa ou organiza na Península Ibérica
reconstituições históricas, ações didáticas,
encontros de recriadores históricos e outras

atividades relacionadas com a recriação
histórica medieval. Destacam-se os
Encontros de Recriadores Históricos no
Castelo de Portillo (Valladolid) em 2011,
2012 e 2013, recriando, respetivamente, o
século XIII, 1212 e o século X; organização
em Canas de Santa Maria (Tondela),
encontro ibérico reconstituindo a visita de
D. Mafalda em meados do século XII; Feira
Medieval de Torre de Moncorvo (finais do
século XIII); o Caminho de Santiago em
Marecos (Penalva do Castelo), século XII;
reconstituição histórica da batalha de Navas
de Tolosa (Jaén) - Comemoração dos 800
anos, 1212; participação em dois Encontros
Ibéricos de Recriadores Históricos no
Castelo de Amieira do Tejo (Nisa), ano de
1383; participação na "Ciência Viva" na Torre
Almedina de Coimbra (D. Sisnando, século
XI), Ano Mundial do Património (2013),
recriando Afonso Henriques na Igreja de
Santa Cruz (século XII), Vataça Lascaris
na Sé de Coimbra (primeira metade do
século XIV) e Torre do Anto (século XIX);
Encontro Ibérico de Recriação Histórica
reconstituindo a Batalha de Montiel
(1369) (Ciudad Real); Encontro Ibérico
de Recriadores Históricos no Castelo de
Cornatel (Ponferrada), ano de 1093; recriação
histórica no Castelo de Abrantes, século XIV;

organização de encontros de recriadores
históricos em Santar (Nelas) de 2014 a 2017,
recriando respetivamente os anos de 1110,
1384, 1128 e 1258; Encontro de Recriadores
Históricos no Mosteiro de Moraime
(Corunha), 1109; Leiria Medieval em 2017 e
2018, recriando o século XIV; Feira Medieval
de Penedono, primeira metade do século XV;
organização de reconstituição histórica e
atividades didáticas "No Tempo da Rainha
Teresa no Paço de Viseu" (1127); recriação
histórica "Apologia para Guilherme"
(meados do século XII), no Mosteiro de São
João de Tarouca; organização de atividades
didáticas e de recriação histórica no Dia
dos Castelos em Viseu (1391); colaboração
na organização das comemorações do
nascimento de D. Duarte (1391) em Viseu em
2018 e 2019; organização da reconstituição
histórica da entrega da carta de foral e
atividades didáticas no castelo de Arouce
(Lousã), Abril de 1151; Encontro Ibérico
de Recriadores Históricos no Castelo de
Argueso (Cantábria), recriando o século
XIII; organização da reconstituição histórica
e atividades didáticas na Torre de Alcofra
(Vouzela), 1342; e atividades didáticas com
alunos do primeiro ciclo em Viseu e com
alunos de duas Universidades Séniores em
Viseu e em São Pedro do Sul.
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programa
I.

“Devoção e Aclamação a Padroeira da Cidade”
Tolite Hostias
Oratória de Natal de Camille Saint-Säens

II.

“Viuvez e Clarissas”
Salve Regina - Gregoriano
Regina Coeli - Gregoriano
Santa Maria Strella del Dia – Afonso X (séc. XIII)

III.

“Milagre das Rosas”
Fado de Santa Clara,
Lucas Jonot e Paulo Menano (1927)
Meu Amo e Senhor, Ibn Vitterbo e António Dinis
(Arr. Gulherme Catela e Diogo Alves) (2019)
Guitarras do Meu País, Manuel Alegre
e António Portugal (1969)
Terra e Mar, António Dinis (Arr. Carlos Jesus) (2013)

IV.

D. Dinis, L’Homme Armé e Rei Trovador
L’Homme Armé, Missa pela Paz, Karl Jenkins
Ai Flores do Verde Pino, D. Dinis (séc. XIII)

V.

“Bodas Reais”
Fanfare Royale, Randy A. Steinberg (1989)
Fata la Parte, Juan del Encina (1464-1523)
A la Villa Voy, Anónimo, séc. XVI
Hoy Comamos e Bebamos, Juan del Encina, (1464-1523)
Trotto, Anónimo, séc. XIII
Saltarello, Anónimo, séc. XIII
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INTÉRPRETES
Coro Sinfónico Inês de Castro
Bore & Bell Brass Quintet
Verde Pinho - Grupo de Fado de Coimbra
Realejo – Música da Tradições Europeias
Direção: Artur Pinho Maria
Apresentação e Textos de Recriação Histórica:
Doutora Helena da Cruz Coelho, Professora
Catedrática aposentada da Faculdade de
Letras da Universidade de Coimbra
Recriação cénica:
Portucale Fidelis - Recriação cénica
Narração:
Luísa Brito - Coro Sinfónico Inês de Castro

Recriação cénica

Portucale Fidelis
I. DEVOÇÃO E ACLAMAÇÃO
A PADROEIRA DA CIDADE DE COIMBRA
Monge Franciscano Luís Carneiro
Rainha Santa Isabel Cristina Soares de Sousa
II. VIUVEZ E CLARISSAS
Rainha D. Isabel, viúva e hábito de Clarissa
Manuela Antunes
III. MILAGRE DAS ROSAS
Rainha Santa Isabel Cristina Soares de Sousa
Rei D. Dinis Joaquim Soares de Sousa
IV. D. DINIS - L´HOMME ARMÉ E REI TROVADOR
Homem de Armas Hugo Lima
Rei D. Dinis Joaquim Soares de Sousa
V. BODAS REAIS
Rainha D. Isabel, Rainha de Portugal
Francisca Antunes
Rei D. Dinis Hugo Lima
Dama de Companhia Vataça Láscaris Cíntia Antunes

os textos de recriação histórica
seguintes são da autoria da
Doutora Maria Helena da Cruz Coelho,
Professora Catedrática aposentada da
Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra
e apresentam cada um dos cinco
momentos do concerto.

Narração
Luísa Brito
Coro Sinfónico Inês de Castro

I.
DEVOÇÃO
E ACLAMAÇÃO
A PADROEIRA DA CIDADE

A

fama da santidade da rainha Isabel de
Aragão e de Portugal corre já em sua
vida. Mais intensamente é proclamada
pelas clarissas e pela voz popular depois
da sua morte, sucedendo-se os milagres. Mas só a
pedido de D. Manuel o papa Leão X, por breve de
15 de abril de 1516, a reconhece como Beata. O seu
culto e veneração restringe-se à diocese de Coimbra,
e a Cidade toma-a como sua Padroeira. Para, em
1556, mais amplamente o seu culto se estender a
todo o reino. A confraria da Rainha Santa Isabel,
criada em 1560, soleniza o seu culto, instituindo
estatutariamente duas procissões em sua honra.
No século seguinte, Urbano VIII, a 25 de maio de
1625, eleva a Rainha Isabel a Santa e o rei Filipe
III declara-a Padroeira do reino de Portugal. As
procissões da penitência e a solene, de regresso, a
que a Universidade se associa, na festividade de 4 de
julho, são ainda hoje um expoente máximo de fé
e devoção à Rainha Santa Isabel, um património
religioso tangível e intangível de Coimbra, de
Portugal e da Cristandade.
Tolite Hostias
- Oratória de Natal de Camille Saint-Säens

II.
VIUVEZ E CLARISSAS

I

sabel, tendo acompanhado D. Dinis na
doença, fica viúva a 7 de janeiro de 1325.
Rainha de luto pelo seu rei, dirige-se em
peregrinação a Santigo de Compostela.
Perante o arcebispo da catedral despoja-se do seu
papel de rainha reinante. Entrega-lhe a sua coroa
e muitas das suas alfaias e vestes. Regressa como
peregrina, apoiada no bordão que o prelado lhe
ofereceu, e que a acompanhará no túmulo. Fixase em Coimbra. E dedica-se ao mosteiro de Santa
Clara que refundara, vivendo no paço que junto
dele mandara construir. Sem professar, irmana-se
com as clarissas, rezando as suas orações e assistindo
a todos os seus ofícios litúrgicos. Mas reserva uma
parte do dia para gerir o seu património e atender e
aconselhar todos os que a ela se dirigem. Identificase como clarissa na sua fé e devoção, como rainha
viúva e mãe e como peregrina a caminho do Além,
fazendo-se, por isso, representar no jacente do seu
túmulo, com hábito, coroa e bordão.
Salve Regina - Gregoriano
Regina Coeli - Gregoriano
Santa Maria Strella del Dia – Afonso X (séc. XIII)

III.
MILAGRE DAS ROSAS

O

Livro da Vida e Milagres de Dona
Isabel Rainha de Portugal, elaborado
pouco depois da sua morte, relata os
comportamentos religiosos desta rainha
decorrentes da sua viva devoção e espiritualidade
franciscanas. Conta-nos ainda muitos dos seus
milagres, realizados alguns em vida, mas sobretudo
depois da morte, mas não o Milagre das Rosas. Esta
é uma bela lenda, que já circularia oralmente em
finais do século XIV, decalcada mesmo da vida de
outras santas, como Santa Cassilda, e da de sua tiaavó Isabel da Hungria. Lenda, que simbolicamente
embeleza a sua caridade, essa inteiramente
verdadeira, a sua dádiva de pão aos pobres, fugindo à
crítica do seu rei. Num gesto de amor que se oferece
em recato, o regaço de pão esconde-se num regaço de
rosas!...

Fado de Santa Clara, Lucas Jonot e Paulo Menano (1927)
Meu Amo e Senhor, Ibn Vitterbo e António Dinis (Arr.
Gulherme Catela e Diogo Alves) (2020 ?)
Guitarras do Meu País, Manuel Alegre e António
Portugal (1969)
Terra e Mar, António Dinis (Arr. Carlos Jesus) (2013)

IV.
D. DINIS - “L’HOMME ARMÉ”
E REI TROVADOR

D

. Dinis foi um rei prestigiado no
interior do reino de Portugal, na
constelação dos reinos peninsulares
e mesmo na Cristandade. Em
Portugal seguiu uma linha política muito coesa
de afirmação do poder real, que tinha em vista a
plena identificação territorial, social, económica e
cultural do reino. Fixou as fronteiras de Portugal.
Enfrentou privilegiados, da nobreza e do clero, o
que lhe acarretou mesmo inimizades. Externamente
promoveu pazes entre Castela e Aragão e estabeleceu
acordos com os reis de Inglaterra e França para
favorecer o comércio internacional. Não hesitou
mesmo em se tornar “un homme armé” para
cercear os poderes senhoriais do seu irmão ou as
rebeliões do seu filho, que as mais altas linhagens
do reino apoiavam. Mas não menos se empenhou
no dinamismo cultural do reino, exigindo que o
português fosse língua oficial da chancelaria real,
criando o Estudo Geral e acarinhando a poesia
trovadoresca, sendo ele mesmo o trovador que
cantou as " flores do verde pino”.
L’Homme Armé, Missa pela Paz, Karl Jenkins
Ai Flores do Verde Pino, D. Dinis (séc. XIII)

V.
BODAS REAIS

O

pai de Isabel desejava que sua filha saísse
de sua casa como rainha. Recusados
foram pretendentes de Inglaterra e
França. Aceite foi a pretensão do já rei
D. Dinis, que requereu a mão da infanta, estreitando
a sua aliança com o reino de Aragão. Decididos os
acordos matrimoniais, o casamento por procuração
ocorreu em Barcelona, a 11 de fevereiro de 1281,
sendo o rei representado pelo seu vassalo João Velho.
Isabel era uma menina de 11 anos e Dinis contava 19
anos. A esposada, com a sua comitiva, avançou por
terra, no ano seguinte, por entre alguns sobressaltos
de uma ambiência de conflitos em Castela.
Despediram-se dela pai e irmãos. Em Portugal foi
recebida pelo infante D. Afonso e altos fidalgos. E
finalmente, a 26 de junho de 1282, encontraramse os noivos em Trancoso, vila que o rei doou à sua
rainha, e aí se celebraram alegremente as bodas
nupciais.
Fanfare Royale, Randy A. Steinberg (1989)
Fata la Parte, Juan del Encina (1464-1523)
Trotto, Anónimo, séc. XIII
A la Villa Voy, Anónimo, séc. XVI
Saltarello, Anónimo, séc. XIII
Hoy Comamos e Bebamos, Juan del Encina, (14641523)
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de

Infanta
de Aragão
A

rainha

santa
créditos: francisco de zurbarán, santa isabel de portugal, óleo sobre lienzo, circa 1635 . museo del prado . Public domain, via Wikimedia Commons

concerto
evocativo

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova
26 Junho 2021 . 18h00
coro sinfónico inês de castro
bore & bell brass quintet
verde pinho - grupo de fado de coimbra
realejo - música das tradições europeias
direção: artur pinho maria
encenação histórica: portucale fidelis
apresentação e textos da recriação histórica:
professora doutora maria helena da cruz coelho,
faculdade de letras da universidade de coimbra
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OBTENHA O CARTÃO AMIGO CSIC:
O VALOR DE UM CONCERTO COM REGALIAS
E PROMOÇÕES PARA O ANO INTEIRO!
• ACESSO ANTECIPADO A PROGRAMAÇÃO
• LUGARES PRIVILEGIADOS EM CONCERTOS
• DESCONTOS EM EVENTOS
DISPONÍVEL NOS CONCERTOS E EM
WWW.COROSINFONICOINESDECASTRO.PT

ACOMPANHE
O NOSSO
TRABALHO
NO FACEBOOK

