Bar àCapella
SOBRE
A Quinteto de Coimbra, casa de fados, Lda., existe desde 2001, com o propósito de preencher uma lacuna da nossa
cidade de Coimbra: Não ter um espaço dedicado diariamente à divulgação da canção, Fado de Coimbra. Torna-se
arrendatária da Capela de Nossa Sra. Da Victória desde então, dá-lhe o nome de àCapella, é projetada pelos
arquitetos Ângelo Ramalhete, Maria Manuel Ataíde e Pedro Taborda, projecto ao qual, em 2005, iria ser atribuído o
prémio Diogo Castilho. Faz obras de restauração e recuperação e finalmente é inaugurado e aberto ao público em
Junho de 2003. O seio da sociedade é atualmente composto exclusivamente por músicos dedicados ao
desenvolvimento e divulgação de um dos géneros musicais mais autênticos e caraterísticos da nossa região, do
nosso Portugal, o Fado. Este grupo conta com a colaboração de vários elementos que contribuíram, ao longo de
vários anos, para uma melhor representação artística e musical, tendo em conta as raízes do “Fado de Coimbra” e a
visão futura de criar novas sonoridades adaptadas a novas e actuais tendências musicais.
O centro cultural àCapella tem tido um papel fundamental para o desenvolvimento turístico da cidade de Coimbra,
sendo um ponto de passagem obrigatório para quem visita a nossa cidade. É recomendado e publicado pelos
principais guias turísticos. Por este espaço já passaram mais de 70.000 turistas, nacionais e estrangeiros. Após 5
anos de espetáculos diários, temos imenso orgulho em ser um local que recebe diariamente artistas dos mais
variados grupos de Fado de Coimbra, Lisboa e também artistas consagrados como Luiz Goes, Vitorino, Paulo de
Carvalho, Rão Kyao, Cristina Branco, etc.
Com uma sonoridade própria e única, a guitarra Portuguesa associada ao canto, na sua essência mais tradicional, faz
deste género musical, o expoente máximo da nossa cultura, um despertar de sensações e emoções.
- A guitarra hoje que eu toco, fala da vida - Ter gente dentro da guitarra.- C. Paredes
Assim sendo, no repertório diário àCapella, constam temas tradicionais e atuais, tendo alguns deles sido adaptados e
reformulados, casando a guitarra Portuguesa com outros instrumentos como o Acordeão, Piano, Baixo acústico e
Guitarra Clássica. Este espetáculo faz uma viagem no tempo, contando a história da nossa canção e servindo-se
neste caso, da excelente acústica da capela e das atuais tecnologias para a obtenção de sons e imagens que
produzam “prazer em quem nos ouve e vê”.
O nosso espetáculo diário é composto por 3 partes distintintas, de cerca de 30 min. cada, separadas por imagens,
videos ou spots publicitários projetados na nossa tela.

Contactos
Rua Corpo de Deus-Largo da Vitória Capela Nossa Senhora da Vitória 3000 Coimbra
+351 239 833 925; 91 811 33 07; 91 465 77 17
Telefone:
acapella@gmail.com
E-mail:
Website:

http://www.acapella.com.pt/pt/

Redes Sociais:

https://www.facebook.com/aCapella.Coimbra/info?tab=page_info

Caraterísticas e Serviços
Bar
Parque de estacionamento
Música ao Vivo

Horários
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16:00 / 02:00

Acessibilidade
Acesso para deficientes

Pagamentos
Aceita cartões de crédito

Outras Informações
O Centro Cultural àCapella possui um serviço de bar que pretende dar a conhecer alguns dos bons produtos
regionais e nacionais. Apresenta uma carta com os mais variados vinhos das regiões mais conceituadas do nosso
País, associando a prova, degustação e apreciação destes, aos sons da cidade do Fado. Possui no seu interior duas
áreas distintas e destinadas a promover exposições de pintura, escultura e fotografia.
Já se realizaram almoços, jantares, apresentações variadas, palestras, concertos, festas de aniversário, casamentos,
festas com Dj?s, etc. Está a ser desenvolvido com escolas, lares de 3ª idade e centros de idosos, o projeto, ?Fado
para todos?, que visa aproveitar o espaço para acolher, em horário apropriado, grupos para apreciar este estilo
musical.
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