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→ 21h30

História do Fado  
de Coimbra na Voz  
Da Mulher
Vânia Couto e Orquestra Trova do Tempo que Passa 

MÚSICA 



Um concerto na voz de Vânia Couto com a Orquestra Trova do Tempo que Passa, 
sob a direção do Maestro Buga Lopes, onde entre canções falam os vídeos'doc 
de pessoas de hoje. Reflexões sobre artistas que imortalizaram o Fado e que o 
tornaram de Coimbra. O tempo passa, o fado continua e talvez seja TEMPO de as 
mulheres o cantarem também. SERÁ? Fica a pergunta.

O Tempo passa, a mudança insiste em ficar, mas ainda há outros tempos e 
tradições que se vincam nas pessoas, entre salas e cordas soltas. A tradição 
revela a nossa humanidade, a nossa cultura. Mas, se ela se sobrepõe ao conceito 
de humanidade e se impede que a cultura seja livre e igual…. Que tradição se 
impõe? Que jogo existe entre o tempo e a tradição?

O certo é que o Fado de Coimbra é mais do que uma canção de estudantes ou 
de tradição: é um grito de revolta, uma rebeldia fresca, é a revolução de Maio e 
de Abri, é Zeca, Paredes e Adriano, é amor, é saudade é capa negra, é um poema, 
uma exaltação, é portuguesa e é de Coimbra. A Canção de Coimbra também luta 
contra a tradição, conta o Tempo da nossa História. Hoje, cantamos à liberdade, 
à igualdade, à liberdade e à rebeldia que se canta numa guitarra de Coimbra. 
Neste palco ouvem-se vozes novas cantarem esta Canção, num cheiro de maresia 
que traz tempos de passado, homens e mulheres do presente e que no futuro 
farão a Canção de Coimbra. Dentro da comunidade da Canção Coimbrã também 
existem muitas pessoas que abrem a porta a quem entra, homem ou mulher. Os 
documentários falam dos tempos de hoje, respeitando com carinho os influentes 
tempos de ontem. Seja em que Tempo for, notoriamente podemos dizer que o 
Fado de Coimbra insiste em viajar em maré alta. Aprendam a nadar companheiros 
e companheiras, que a maré se está a levantar.

Espetáculo integrado na 24.ª Semana Cultural da Universidade de Coimbra
Local auditório TAGV Duração aprox. 1h20 M6

Direção Musical, Baixo  
Buga Lopes 
 
Voz 
Vânia Couto

Guitarra de Coimbra  
Hugo Gamboias 
 
Viola 
Diogo Passos 
 
Violoncelo 
Francisca Marques 
 
Viola D’Arco  
Daniel Chichorro

Violino  
Débora Costa 
 
Artistas Convidadas  
Inês Graça e Joana Gonçalves 
 
Documentário 
Associação CATRAPUM 

Vídeo, Realização, Edição  
Felippe Vaz 
 
Cantor de Fado de Coimbra, 
Compositor  
João Farinha  
 
Viola, Fundador do À Capela  
Nuno Botelho

Guitarra, Fundador do Fado ao Centro  
Luís Barroso 

Guitarra, fundador do Fado Hilário  
Manuel Portugal

Cantora do Fado de Coimbra, 
Compositora  
Cristina Cruz 

Cantor, guitarrista, músico  
ex-residente da Casa de Fados 
Diligência  
Vítor Sá 



Receção
239 855630
 
Bilheteira
239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt
 
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos 
e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento
 
Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos, 
estudantes, comunidade uc, rede alumni 
uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10, 
desempregado, profissional do espetáculo, 
parcerias TAGV
Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na 
entrada quando solicitada. Os descontos não 
são acumuláveis.
 
Evento com entrada gratuita — reserva 
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
 
Medidas preventivas COVID-19 nos 
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante 
disponível
— respeite a distância de segurança de  
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação  
dos assistentes de sala
 
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
 
TAGV é uma estrutura da Universidade  
de Coimbra

Temporada 2021/22

Diretor Fernando Matos Oliveira 

Diretora adjunta Luísa Lopes 

Administração António Patrício 

Comunicação Marisa Santos 

Produção Elisabete Cardoso

Equipa técnica José Balsinha (coordenação), 
Celestino Gomes, João Conceição, João Silva,
Laurindo Fonseca, Mário Henriques, Guilherme 
Correia

Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa 
Maria Marques

Limpeza Ana Moniz

Centro de documentação André Heitor 

Laboratório LIPA Cláudia Cláudio

Design gráfico Bürocratik Apoio Francisco 
Elias (UC)

Teatro Académico 
de Gil Vicente

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630


