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CONCERTO DE MÚSICA CLÁSSICA FECHAM CONCERTOS NO PARQUE DA CURIA 
 

 

É com a Camerata Joanina, e um espetáculo de música clássica, que a edição 2019 de “Curia – 

Concertos no Parque”, se despede no próximo sábado, 7 de setembro, a partir das 21h30, no Parque 

das Termas da Curia, no âmbito da “Animação de Verão”, promovida pelo Município de Anadia.  

A Camerata Joanina estreou-se em Coimbra, na Biblioteca Joanina, em maio de 2010, com as 

Sinfonias de Salzburg, de W. A. Mozart, atuando, depois, na Semana Cultural do Conservatório de 

Música de Coimbra, com repertório solista, Concerto para Piano KV 415, e Ora Pro Nobis KV 211, 

também de Mozart. No ano seguinte, participou na Semana do Cérebro e no VII Congresso de 

Psiquiatria, em Coimbra, e, em 2012, na mesma cidade, tocou na semana cultural do Colégio S. Teotónio 

e nas comemorações da noite do ambiente, organizadas pelo Museu da Ciência. Nos últimos anos tem-

se apresentado com projetos de ópera e programas orquestrais. 

O grupo é formado, essencialmente, por instrumentos de corda, podendo apresentar-se com 

várias formações. Tem vindo a desenvolver um trabalho de especialização em música antiga, utilizando 

instrumentos da época. Avondano, Bocherinni, Purcel, Vivaldi, entre outros compositores, são algumas 

das propostas para ouvir no concerto de encerramento de “Curia - Concertos no Parque”. 

Este ciclo de espetáculos, cuja edição 2019 teve início no passado dia 6 de julho, levou à Curia, 

aos sábados, as atuações de Espiral, Marchas dos Santos Populares, Fado ao Centro, Filipe Pinto, Sons 

de Avelãs, Rogério Charraz, Blue & White Strings Duet, InCantus, e Dr. Roque, e, nas tardes de domingo, 

dos grupos folclóricos do concelho (Paredes do Bairro, Pedralva, Óis do Bairro, e Vilarinho do Bairro). O 

programa de animação termal integrou, ainda, e como já vem sendo hábito, a Festa do Leitão e do 

Espumante e mais um Circuito da Curia, prova de ciclismo de estrada. 
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