RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA FUNDAÇÃO INÊS DE CASTRO
2021

O ano de 2021 manteve-se marcado pelos efeitos da pandemia Covid-19 cuja fase
exponencial ocorreu durante os meses de Janeiro, Fevereiro e Março e o final do ano.
Na XVI Reunião do Conselho Geral foram propostos três novos membros; pessoas que
ao longo dos anos têm vindo a dar o seu melhor pela Fundação, nomeando:
1º - Maestro Andrew Swinnerton, há muitos anos ligado ao Festival das Artes,
melómano, professor na Escola Superior de Música, indispensável na escolha das
músicas clássicas a integrarem o programa do Festival;
2º - Professor José Manuel Aroso Linhares, também um melómano, que nos últimos
anos tem feito um trabalho de ligação do Festival das Artes à Universidade de
Coimbra, assim como na escolha da programação;
3º - Jaime Forte, como jardineiro responsável pelos jardins, que tem desenvolvido um
enorme e meritório trabalho.
Postos à votação, foram todos aceites por unanimidade e aclamação.
Um ano triste para a Fundação, no sentido dos membros que infelizmente nos
deixaram e que não queremos deixar de recordar: João Cutileiro, Adrien Roig, Maria
Leonor Machado de Sousa, José Augusto França, António Osório de Castro. Já em 2022
lamentamos a partida de Fernando de Albuquerque.
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Actividades da Fundação durante o ano de 2021

1 – Cerimónia de Entrega do Prémio Literário FIC 2019

A 15 de Maio de 2021, aquando da reabertura do Hotel Quinta das Lágrimas, teve
lugar na Sala Aqua, a cerimónia de entrega do Prémio Literário Fundação Inês de
Castro 2019 a Andreia C. Faria com o livro Alegria para o Fim do Mundo, editado pela
Porto Editora na colecção Elogio da Sombra, e do prémio Tributo de Consagração
Fundação Inês de Castro 2019 a Lídia Jorge.

A cerimónia de entrega dos Prémios contou com a presença da Vereadora da Cultura
da Câmara Municipal de Coimbra, a Doutora Carina Gomes perante uma sala
completa respeitando o distanciamento obrigatório. Presidiu à mesa o Professor
Doutor José Carlos Seabra Pereira, Presidente do Júri do Prémio Literário FIC, onde
esteve presente o escritor Mário Cláudio, que apresentou a obra premiada e falou
sobre a sua autora, Andreia C. Faria e a Professora Isabel Pires de Lima que falou sobre
a obra de Lídia Jorge.
A autora agraciada, Andreia C. Faria, tomou a palavra e encerrou a sessão com um
agradecimento à Porto Editora e à Fundação Inês de Castro.

2 – Prémio Literário Fundação Inês de Castro 2020/2021
Para a escolha dos premiados do ano de 2020, a situação de pandemia não permitiu
que o Júri se reunisse na Quinta das Lágrimas como é habitual, e foi adoptada uma
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nova metodologia para o encontro do júri via digital que permitiu reunir uma short list
de cada um dos jurados, a qual simplificou o trabalho final de escolha do vencedor do
prémio 2020.
Assim, a 30 de Julho de 2021, o Júri do Prémio
Literário, presidido por José Carlos Seabra Pereira e
composto por Mário Cláudio, Isabel Pires de Lima,
Pedro Mexia e António Carlos Cortez, deliberou por
maioria atribuir o Prémio Literário Fundação Inês de
Castro 2020 a Jorge de Sousa Braga pela sua obra “A
Matéria Escura e Outros Poemas”, editada pela
Assírio & Alvim, em Março de 2020.
Relativamente ao prémio de carreira o júri decidiu, por
unanimidade, distinguir a obra de João de Melo com o
prémio Tributo de Consagração Fundação Inês de
Castro 2020.
Quanto ao Prémio de 2021, prevê-se que o júri reúna na Quinta das Lágrimas em
Fevereiro ou Março de 2022 para deliberar sobre a atribuição do prémio.
Em alternativa, poder-se-á aplicar a nova metodologia que reúne uma short list de
cada um dos jurados para facilitar a escolha dos vencedores do Prémio Literário FIC
2021.

3 - 12ª edição do Festival das Artes QuebraJazz

O Festival das Artes QuebraJazz apresentou a sua 12.ª
edição dando continuidade à parceria estabelecida
com o emblemático festival QuebraJazz, promovido
pela Associação Cultural Quebra Costas, que, desde
2019, colabora com a organização do Festival das
Artes.
Apesar da pandemia mundial, que obrigou ao
adiamento da edição de 2020, a parceria estabelecida
para o Festival das Artes projectou-se para garantir
que se mantivesse, tal como nos últimos anos, desde
2009, na terceira semana de Julho, a confluência à
Cidade de Coimbra de música, dança, cinema,
fotografia, teatro, artes plásticas, gastronomia, canto,
ballet, ópera, literatura, cenografia, difundindo
olhares esteticamente diversos sobre as Artes. A
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localização e o palco principal do Festival - o Anfiteatro Colina de Camões nos Jardins
da Quinta das Lágrimas - ajuda ao seu sucesso, tornando-o único.
Durante nove dias, de 19 a 27 de Julho, e sob o mote “Outros Mundos”, o festival
trouxe a Coimbra 16 eventos em cinco ciclos que celebram as Artes: da música clássica,
do jazz, da música do mundo, da gastronomia, das conferências e das artes visuais.
O Anfiteatro Colina de Camões, nos jardins da Quinta das Lágrimas, manteve-se como
cenário e palco principal do Festival, apresentando-se também em outros palcos da
cidade, desde a Biblioteca Joanina ao Grémio Operário, expondo ainda no
emblemático espaço da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
A programação privilegiou a música clássica e o jazz, dando palco a alguns dos
melhores interpretes da atualidade nas suas áreas, mas apresentou também um
espetáculo único de World Music, não descurando outras atividades ligadas às Artes
Plásticas, à Animação Infanto-juvenil, à Gastronomia com um jantar temático no Hotel
Quinta das Lágrimas, e a um ciclo de conferências.
A missão cultural da Fundação Inês de Castro, através do 12º Festival das Artes
QuebraJazz ganhou, com esta edição do festival, mais um momento de entrega à
cidade, chamando uma diversidade internacional de artistas a Coimbra.
3.1 – A Cerimónia de Abertura do 12º Festival das Artes QuebraJazz, “Outros
Mundos”, a 19 de Julho, contou com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Coimbra, a Doutora Carina Gomes, do Vice-Reitor da Universidade de
Coimbra, o Doutor Delfim Leão, do Director da Biblioteca Geral da Universidade de
Coimbra, o Doutor João Manuel Filipe Gouveia Monteiro e da Presidente da Fundação
Inês de Castro, a Doutora Cristina Castel-Branco e deu o mote para os 9 dias seguintes
com a inauguração da exposição “Japão e Portugal: Fusão das Artes e das Letras no
Século XVI” co-produzida pela Universidade de Coimbra e pela Fundação Inês de
Castro com o Apoio Institucional da Embaixada do Japão.
O Concerto de Abertura "Our Secret World” por Kurt Rosenwinkel & Orquestra Jazz
de Matosinhos marcou a estreia deste conjunto em Coimbra e inaugurou o palco
principal do festival no Anfiteatro ao ar livre “Colina de Camões” nos Jardins da Quinta
das Lágrimas.
O anfiteatro encheu-se de
público animado e cumpridor
das normas da Direcção Geral
de Saúde - o distanciamento
físico,
a
medição
da
temperatura corporal e o uso
de máscara dentro do recinto
- no momento inaugural e
único da apresentação do
disco conjunto "Our Secret
World”, lançado em 2010.
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A colaboração de Kurt Rosenwinkel, um dos melhores guitarristas de jazz do mundo,
com a Orquestra Jazz de Matosinhos, considerada uma das melhores orquestras de
jazz da Europa, iniciou-se em 2008 e, desde então, têm sido vários os encontros em
palco entre a big band e o guitarrista norte-americano, seja em Portugal, em Espanha
ou nos EUA.

3.2 – A única exposição desta edição do Festival das Artes QuebraJazz, intitulada
“Japão e Portugal: Fusão das Artes e das Letras no Século XVI” foi co-produzida pela
Universidade de Coimbra e a Fundação Inês de Castro e esteve patente na Sala de São
Pedro da Biblioteca Geral de 19 a 27 de Julho de 2021.
O tema “Outros Mundos” enformou esta exposição do Ciclo das Artes Plásticas que
apresentou ao público Livros do seculo XVI e XVII, pertencentes à Biblioteca Joanina,
peças de laca e porcelanas japonesas, da coleção de Jorge Welsh, um apoio em forma
de empréstimo de peças Nanbam, únicas e belíssimas que representam um novo
mundo que os portugueses encontraram no Século XVI e do qual fizeram parte no
Japão.
Esta exposição contou com o Apoio Institucional da Embaixada do Japão no âmbito
das celebrações dos 160 anos das relações diplomáticas entre Japão e Portugal e foi
inaugurada, a 19 de Julho, pelo Embaixador do Japão em Portugal, Ushio Shigeru.
Seguiu-se à inauguração da exposição na Sala da São Pedro da Biblioteca Geral da
Universidade de Coimbra a primeira Conferência do Ciclo de Conferências do festival,
pelo Professor João Paulo Oliveira e Costa intitulada “As rotas oceânicas e a
circulação das formas artísticas”.
A segunda conferência deste ciclo teve lugar na Sala Aqua no Hotel Quinta das
Lágrimas a 22 de Julho e viu o seu horário antecipado por haver recolher obrigatório às
23h00. O Professor Doutor Carlos Fiolhais apresentou “Outros Mundos na ciência e na
ficção científica” perante uma entusiasta plateia completa.
3.3 – Ciclo da Música
Entre 19 e 27 de Julho, o Festival das Artes QuebraJazz apresentou a estreia absoluta
da obra Momentos, do Trio Paulo Bandeira com Cristina Branco, e, pela primeira vez
em Coimbra, o concerto “Our Secret World” que junta o guitarrista Kurt Rosenwinkel à
Orquestra Jazz de Matosinhos.
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3.4 – O incontornável Jantar Gourmet do Festival intitulado “Coimbra – Região
Europeia da Gastronomia” esgotou na semana antes do início do festival e celebrou
este momento de grande relevo para a riquíssima região gastronómica de Coimbra no
biénio 2021-2022. O anfitrião e responsável pela cozinha do Hotel Quinta das
Lágrimas, Chef Vítor Dias, convidou e partilhou sabores e saberes com o Chef João
Cura do Restaurante Almeja, do Porto. Embaixadores da Sardinha e do Cabrito,
respectivamente, foram esses os ingredientes “estrela” do menu de degustação que
também contou com a participação especializada da equipa de sommeliers do Hotel
Quinta das Lágrimas.
3.5 – Além da programação musical, o Serviço educativo do festival promoveu duas
sessões de teatro para a infância nos jardins da Quinta das Lágrimas, “Pelo espaço fora
até…Uups!” com produção da Camaleão. A partir dos materiais contidos nos discos
das Voyager e do que os espectadores lá colocariam, se pudessem, surge este
espectáculo de animação lúdica e pedagógica focando os temas da astronomia, da
astronáutica, da diversidade cultural, da expressão e comunicação linguística, plástica
e musical.
O Chef Vítor Dias, responsável pela cozinha do Hotel Quinta das Lágrimas, montou a
sua cozinha nos jardins e promoveu o workshop para Pais e Filhos ou Avós e Netos,
chamado “Sabores daqui e dali”, que levou os participantes numa viagem
gastronómica por várias cozinhas do mundo.
3.6 – Surgem evidentes resultados positivos de adesão de público no jantar gourmet
que esgotou e, em geral, nos concertos com apoio mecenático e parcerias. Este ano e
por causa das restrições e contingências derivadas da pandemia, optou-se por
apresentar a grande maioria dos espectáculos no palco do Anfiteatro Colina de
Camões nos Jardins da Quinta das Lágrimas, no qual se registaram 3.548 espectadores.
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Os eventos paralelos também registaram uma boa adesão apesar das limitações de
lugares, reduzidos para ⅔ da capacidade dos locais onde foram apresentados.
Relativamente aos artistas, o Festival das Artes destaca-se pela sua íntima relação com
o Hotel Quinta das Lágrimas, onde ficam instalados. A beleza do local constitui uma
forte atração que coloca o Festival numa plataforma de grande valor para artistas
nacionais e internacionais.
A adesão do público no seu conjunto ascendeu a cerca de 4.000 visitantes e
espectadores que constituem a expressão do sucesso deste Festival promovido pela
Associação Cultural Quebra Costas em parceria com a Fundação Inês de Castro e
apoiado pela Câmara Municipal de Coimbra, para um público que é atraído à cidade de
Coimbra ou que desfruta, através dos diversos eventos, das inúmeras maravilhas da
Região Centro.
Acresce que um número considerável de pessoas participou na organização do Festival
e como tal estiveram presentes em um, ou mais do que um, dos 16 eventos
produzidos, na qualidade de artistas, músicos, conferencistas, chefs, técnicos de som e
de luz, técnicos de manutenção, hospedeiras, fotógrafos, colaboradores de hotéis que
apoiaram o Festival e outros colaboradores, num total de cerca de 500 pessoas.
3.7 – As bilheteiras do Festival das Artes, abertas a 19 de Junho de 2021, localizaramse em diversos pontos da cidade de Coimbra e online: na Bilheteira do Festival das
Artes na entrada sul da Quinta das Lágrimas, no Quebra Bar, nas Escadas do Quebra
Costas, na FNAC Coimbra, na Livraria Almedina Estádio e online em:
https://www.eventbrite.es/
As condições especiais de compra de bilhetes aplicaram-se a: Amigos do Festival das
Artes, seniores, estudantes, desempregados, grupos, pagamentos com cartão BPI,
Bilhete Geral, Bilhete Clássico e Bilhete Jazz.
3.8 – O Festival das Artes tornou-se no mais importante evento multicultural do Centro
de Portugal cujo prestígio e qualidade artística são reconhecidos pela União Europeia
que renovou em 2020, para o triénio 2019-2021, o selo de qualidade europeu EFFE –
Europe for Festivals, Festivals for Europe. Acresce que o Festival das Artes QuebraJazz
é o único festival da região de Coimbra com o selo de excelência “Remarkable Arts
Festival” – uma distinção concedida pelo serviço prestado no campo das artes, pelo
envolvimento da comunidade e pela abertura internacional - apontado pela
European Festivals Association.
3.9 – Relativamente às notícias na Comunicação Social foram publicadas, no período
do Festival das Artes QuebraJazz, um total de 195 notícias.
O espaço editorial ocupado por estas 195 notícias, contabilizado em custos
publicitários (AAV - Automatic Advertising Value que permite quantificar, em valores
monetários, notícias publicadas na Imprensa, Televisão, Rádio e Internet, num
determinado período de tempo) foi avaliado em 1.110.100 €.
Do total das notícias veiculadas neste período, 54 foram veiculadas na imprensa que
corresponderam a um AAV de 150.741 €, 3 na televisão correspondendo a um AAV de
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596.246 €, 5 na rádio, correspondendo a um AAV de 22.634 € e 133 notícias na
Internet, correspondendo a um AAV de 340.479€.
3.10 - Patrocinaram o Festival das Artes, ficando assim credores da gratidão da
Fundação Inês de Castro e de todos os que puderam assistir aos eventos as seguintes
entidades: enquanto Mecenas das Artes: a Câmara Municipal de Coimbra, o Programa
Garantir Cultura e a DGArtes, apoios essenciais de financiadores institucionais que
deram grande encorajamento para prosseguir com um Festival que não se sabia se ia
acontecer e que tornaram o Festival financeiramente possível; enquanto Mecenas do
Festival: a Universidade de Coimbra e Aga Khan Music Programme; enquanto
Patrocinadores: Hotel Quinta das Lágrimas (Co-Produtor), o BPI | Fundación La Caixa,
o grupo Vila Galé Hotéis, a Fundação Luso, a Helukabel, o Grupo Ascendum Auto, a
Tartaruga Imobiliária e o Hospital da Luz Coimbra.

4 – Residências Artísticas Aga Khan

Incentivadas pela persistência de Andrew Swinnerton e Cristina Castel-Branco foram
concretizadas as residências de artistas a ensaiar na Quinta das Lágrimas onde 6
artistas passaram quatro dias a preparar o concerto dos Músicos Aga Khan que inclui
um guitarrista de fado e um clarinetista. Alguns artistas vieram mais tarde devido à
greve da TAP, que se verificava à data.
O grupo musical da
Fundação Aga Khan, e a
sua Diretora Fairouz
Nishanova, prepararam
a residência de quatro
Aga Khan Music Masters
vocacionados para a
obra notável que a
Fundação Aga Khan tem
desenvolvido
na
salvaguarda e exibição
do património musical
do Médio Oriente e da
bacia do Mediterrâneo.
Ao grupo do Basel, Feras, Jasser and Andrea juntaram-se dois artistas portugueses
selecionados pelas suas capacidades de improviso e de talento musical Paulo
Bernardino no clarinete e Ricardo Silva na guitarra portuguesa. Esta parceria,
internacional formou um agrupamento e os ensaios foram abertos ao público. Mais
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uma experiência na Quinta das Lágrimas que correu bem acolhendo músicos prontos
para a partilha com um público aberto e fiel ao festival.
As residências num valor de cerca de 26.000€ + IVA forma patrocinados integralmente
pela Fundação Aga Khan. no âmbito do 12º Festival das Artes QuebraJazz. Os dois
concertos proporcionados por este mecenato tiveram lugar na Biblioteca Joanina a no
Anfiteatro Colina de Camões, ambos com a presença do Príncipe Amyn Aga Khan.

5 – 13ª edição do Festival das Artes QuebraJazz

O Festival das Artes tornou-se no mais importante evento multicultural do Centro de
Portugal cujo prestígio e qualidade artística são reconhecidos pela União Europeia que
renovou, em Dezembro de 2021, para o biénio 2022-2023, o selo de qualidade
europeu EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe. O Festival das Artes é o único
festival da região de Coimbra com o selo de excelência “Remarkable Arts Festival”
apontado pela European Festivals Association.
Há 7 anos que o Festival das Artes é um “Remarkable Arts Festival”, uma distinção
europeia que é concedida pelo serviço prestado no campo das artes, pelo
envolvimento da comunidade e pela abertura internacional.
A 13ª edição do Festival das Artes QuebraJazz, mantem-se com base na forte parceria
com a Associação Cultural Quebra Costas, iniciada em 2019, e acontecerá nos dias 16
de Julho a 27 de Agosto de 2022, com palcos no Anfiteatro Colina de Camões, nas
Escadas do Quebra Costas e em outros locais da região de Coimbra, celebrando o tema
“Mitos” e mantendo o conceito de festival multi-artes.

6 – Jardins

6.1 – Manutenção / Equipas de trabalho
O presente relatório incide sobre o ano de 2021 dividindo-se em dois períodos: Janeiro
e Fevereiro com o jardim fechado e a partir de Março, mês em que o jardim abriu
devido à autorização governamental de abertura dos jardins apesar da Pandemia
COVID 19. A partir daí o jardim manteve-se aberto o resto ano.
Durante o fecho foi enviado um jardineiro para layoff (Sr. Leonel) e a manutenção de
dois jardineiros (André e Nuno) permitiu que os jardins fossem tratados. A
colaboração da Forte e Gomes e de ACB foram reduzidas para 50% de forma a garantir
a manutenção mínima dos jardins, mata e campo de golfe. A limpeza dos caminhos da
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mata fez-se em Fevereiro e Março com herbicida e depois roçadoura permitindo abrir
a mata aos visitantes com segurança.
Inaugurou-se no dia 19 de Março o "banho de bosque" como novo tipo de visita aos
jardins e que inclui o percurso dentro da mata delineado em 2020. O desenho dos
caminhos, fornecido por ACB, com caminhos e degraus, para o público desfrutar da
mata de loureiros anteriormente fechada. Um percurso circular inicia-se na entrada
Norte sobe ao miradouro e termina na Fonte das Lágrimas, passando assim a mata
velha a ser muito usada.
O percurso do banho de floresta, muito divulgado e com inscrições prévias, foi liderado
por Cristina Castel-Branco e acompanhado do japonês Sr. Ikeda, com as explicações
desta prática japonesa que suscitou muita curiosidade e muitas inscrições nas duas
visitas oferecidas. Estabeleceu-se assim o percurso para oferta aos clientes do Hotel e
visitantes que passam a poder experimentar passear por baixo da antiga mata de
loureiros, prática designada por “banho de bosque”, divulgado no site da FIC e
acompanhado pela Cláudia do Vale.
A abertura dos jardins foi muito divulgada e apresentado o novo programa Shirin'yuko
(banho de bosque). Este novo programa e a abertura do jardim agora classificado pela
Associação de Jardins Históricos com o selo de jardim de qualidade levou a que vários
jornais, rádios e três televisões viessem noticiar e filmar a Quinta das Lágrimas. As
entradas e os bilhetes aumentaram visivelmente.
A queda de uma grande árvore da mata, sobre a Fonte das Lágrimas e tanque, levou à
limpeza da touça e à criação de um novo canteiro elevado junto à Fonte das Lágrimas
pela equipe Forte e Gomes. Foram utilizados os troncos antigos das árvores caídas
para fazer bancos talhados pelo Sr. Ilídio que os ofereceu à Fundação.
A abertura desta área num local tão visitado levou à necessidade do desenho do
jardim elevado com vista sobre o lago (desenho de ACB, construção pela equipe Forte
e Gomes) que tem vindo a ser plantado com as plantas do próprio viveiro da Quinta
das Lágrimas.
No jardim Romântico foram esculpidos pelo Sr. Ilídio um banco e uma cadeira de
jardim a partir do tronco que CCB pediu para ficar do Cupressus lusitanica centenário
caído em 2020. Trata-se de duas peças de grande simplicidade mas que valorizam o
jardim. Entre as duas foi plantado um Aesculus hipocastanum que permite criar uma
separação visual entre o jardim romântico e do golf.
Em Abril foram plantados vasos com trepadeiras junto da bilheteira do Festival para
melhorar essa área de interface com o público.
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No final do ano foi aprovado o orçamento para a Árvores e Pessoas, liderados pelo
Engº Francisco Coimbra abater o freixo morto e uma pernada junto à escadaria do
hotel. Tarefa completada na semana de 14 de Janeiro 2022.
O ano 2021 teve um aumento substancial de visitantes que reflete o bom trabalho da
equipe mesmo durante o fecho dos jardins e do Hotel. A pandemia criou também nas
cidades uma necessidade de se passear ao ar livre e a Quinta das Lágrimas manteve
essa oferta esforçando-se por aumentar a qualidade e diversificar a oferta.
6.2 – Actividades /Dinamização
Num ano em que se realizaram 45 visitas guiadas e 8 visitas sem guia, a COVID 19 no
ano de 2021 ditou o cancelamento de 25 visitas guiadas já agendadas.
Os Jardins continuaram a receber sessões de fotos, picnics e festas de anos.
Na reabertura dos Jardins, em Março, foram lançadas as visitas guiadas de “Banho de
Bosque”. Os meios de comunicação foram convidados a comparecer à apresentação e
dado o interesse, foi necessário agendar dois “open day” para a comunicação social
onde compareceram televisão, revistas e blogs regionais e nacionais.
Foram realizadas mais de 20 visitas guiadas “Banho de Bosque” entre Março e
Setembro.
Outra novidade foram as sessões de Yoga, todas as terças feiras ao final da tarde, nos
Jardins. Aconteceram de Junho a Agosto.

11

Outras actividades:
1 – Foi realizado um protocolo com a Associação de Jardins Históricos para as Rotas
dos Jardins Históricos em Portugal.
2 – Assinado um protocolo com o Automóvel Club de Portugal (ACP) com descontos
para os associados, por contrapartida a publicidade aos Jardins nos meios de
divulgação do ACP.
3 – Cerimónia de inauguração e descerramento das placas dos selos de Jardins
Históricos e Rota Beira Litoral.

4 – Foi realizado um filme de apresentação do Jardim Medieval para assinalar o Dia
Europeu dos Jardins Históricos, a 26 de Abril, apresentado em La Alhambra, Granada,
em Espanha.
Cristina Castel-Branco apresentou o episódio “Medieval Gardens in the ERHG:
Lagrimas Estate Garden” na série Gardens that vertebrate Europe que pode ser visto
no YouTube: https://youtu.be/CmUxTAoXoF8
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5 – Visita guiada para o blog de Inês Santos, membro da Fundação Inês de Castro.

6 – Visita guiada para reportagem sobre os Jardins para as revistas Evasões e
Escapadinha Evasões.
7 – Efectuadas 3 visitas guiadas para operadores turísticos do Turismo de Portugal.
8 – Participação da FIC na organização, lançamento e apresentação do livro “AGORA
MESMO - RETIRO de CATAVENTO”, de Hirosuke Watanuki, representada pela
Arquitecta Cristina Castel-Branco em Lisboa, na Sociedade Nacional de Belas Artes, no
Porto, no Museu Nacional Soares dos Reis e em Coimbra, no Museu Nacional de
Machado de Castro.
9 – Organização da apresentação do Livro “Lendas de Portugal” lançamento da
Comunidade Internacional – Região de Coimbra (CIM) e Inatel Portugal.
10 – Acolhimento do lançamento do livro “Uma aventura na Quinta” da Associação
Cavalo Azul.
11 – Divulgação com o Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) da peça “Reinar depois
de Morrer”.
12 – Representação da Fundação no Encontro Cidades Invisíveis – CMC; Assembleia
Geral da Associação Ruas e Coimbra Capital da Cultura 2027.

6.3 – O Jardim em números
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES DOS JARDINS – 2021
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O número total de visitantes registados durante o ano de 2021 foi de 38.590,
representando um crescimento de 16,80% relativamente ao valor homólogo no ano
anterior.

NACIONALIDADES POR MESES – 2021
(em número de bilhetes)

Os nossos visitantes reportam a sua origem a 12 nacionalidades predominantes. Em
número total de bilhetes, 28.734, a esmagadora maioria - 24.968 - tem origem
portuguesa e representam 86,89% do total de bilhetes vendidos, seguindo-se os
espanhóis – 1.570 - com 5,46%, os brasileiros – 1.061 – com 3,69% e os ingleses – 327
– com 1,14%.

VISITANTES POR TIPO DE BILHETES – 2021

A tipologia de bilhetes do Jardim tem a expressão do quadro acima.
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A análise do quadro reflete o encerramento dos Jardins no período de 16 de Janeiro a
17 de Março de 2021, por força da pandemia COVID 19, e a posterior recuperação. De
salientar os bons resultados nos períodos de Verão e Outono, com destaque para o
mês de Agosto.
A receita gerada com as visitas aos jardins da Quinta das Lágrimas foi neste ano de
77.204,00€. Esta verba acrescida de outras receitas de bilheteira designadamente
merchandising, sessões fotográficas e comerciais, atingiu o valor de 77.537,00€.

7 – Concursos

No âmbito da parceria que a Fundação Inês de Castro mantém com o Plano Nacional
de Leitura, foi concluída a 13ª edição do Concurso Inês de Castro (2020/2021) e que
contou com o patrocínio do Grupo Lágrimas e da Empresa Ydreams.
O concurso destina-se a premiar trabalhos concebidos e elaborados por alunos do 3º
ciclo do ensino básico e do ensino secundário, em resposta ao desafio de recontar a
história de Pedro e Inês de Castro, no âmbito das Artes performativas.
A esta edição concorreram três escolas do ensino secundário:
Escola Secundária Braamcamp Freire, Pontinha, Odivelas – 1º Prémio
Escola Artística do Conservatório de Música do Porto – Prémio de participação
Escola Secundária de Vila Nova de Paiva – Prémio de participação

8 - O tema inesiano
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Em finais de Março a Professora Doutora Maria Leonor Machado de Sousa ofereceu à
Fundação Inês de Castro a parte do seu Arquivo pessoal relacionada com Inês de
Castro - manuscritos, fichas de trabalho, pesquisas na NET e fotocópias de livros e
artigos, base da sua investigação sobre Inês de Castro.
Esta documentação foi inventariada sumariamente e o inventário foi enviado à
Professora a 19 Abril.
Posteriormente ofereceu a sua Biblioteca Inesiana. Também foi feito um inventário
sumário que lhe foi enviado a 30 de Junho e as obras foram catalogadas, classificadas e
indexadas (100 títulos) e disponibilizadas na Base de dados online, que pode ser
consultada no site da FIC. Também lhe enviámos, a 2 de Agosto, uma impressão do
catálogo.
Em Dezembro a Fundação esteve representada por Assunção Júdice no programa da
RTP2, “Sociedade Civil” com o tema “Personalidades Históricas: Pedro e Inês”. Este
programa foi transmitido no dia 10 de Janeiro 2022.

9 - Inês de Castro online
Durante o ano de 2021 apostou-se mais fortemente na comunicação e divulgação
digital das iniciativas da Fundação Inês de Castro através do seu website –
www.fundacaoinesdecastro.com – do seu canal na plataforma YouTube, que junta nas
listas de reprodução ou playlists os temas: Inês de Castro nas Artes, Festival das Artes,
História e Temas Inesianos, Iniciativas FIC e Jardins da Quinta das Lágrimas https://www.youtube.com/channel/UCEfrQ3sMeEf9KVgNQasiIRA/playlists - e da sua
página no Facebook “Jardins da Quinta das Lágrimas – Fundação Inês de Castro” https://www.facebook.com/jardinsdaquintadaslagrimas - criando eventos para os
6.264 seguidores

10 - Biblioteca e Arquivo

Durante o ano de 2021 foram catalogadas, indexadas e classificadas as novas
aquisições bem como a doação da Profª Maria Leonor Machado de Sousa num total de
140 registos catalográficos.
Continuou-se a recolha de recortes de imprensa, a maior parte em formato digital, que
serão inseridos na base de dados em 2022.
A Biblioteca contém 144 títulos doados pela Profª Maria Leonor Machado de Sousa.

16

Procedeu-se também à catalogação dos documentos do seu Arquivo pessoal, foram
digitalizadas as Fichas de trabalho e feita uma pesquisa na NET dos originais dos
documentos fotocopiados e associação aos registos os respetivos URL. Foram
catalogados 469 documentos inseridos em 14 caixas de arquivo.
Após a catalogação todos os documentos serão inseridos no Plano de Classificação da
Doação Maria Leonor Machado de Sousa, onde já se encontram os registos da primeira
parte desta Doação num total de 310 documentos, ficando disponíveis online.
Com esta doação foi necessário adquirir novos armários, cuja aquisição foi feita pelo
Hotel Quinta das Lágrimas e, em Dezembro, procedeu-se à limpeza dos livros e das
estantes da Biblioteca e respetiva arrumação.

11 - Informação sobre a situação económica e financeira da Fundação
As receitas decorrentes das visitas às fontes e jardins 77.537,00 € e uma verba de
34.889,40 € como doação destinada a patrocinar o 13 º Festival das Artes, sendo a
situação económico-financeira a que consta do Balanço e Demonstração de Resultados
que serão propostos para aprovação na reunião do Conselho de Administração de 09
de Abril de 2022.
Os documentos financeiros apresentados estão certificados pelo Revisor Oficial de
Contas e demonstram a actividade desenvolvida pela Fundação neste ano económico
de 2021 que terminou no passado dia 31 de Dezembro. O resultado líquido apurado é
positivo em 46.257,10 €, propondo-se a aplicação em resultados transitados, que se
submete à aprovação deste Conselho Geral.

Coimbra, 18 de Março de 2022
O Conselho Executivo
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