
ORQUESTRA DA U.LISBOA APRESENTA-SE AMANHÃ À COMUNIDADE ACADÉMICA 

A Orquestra da Universidade de Lisboa, formada no início deste ano, vai apresentar amanhã o seu 

trabalho à comunidade académica.  

Composta por alunos da Universidade, a Orquestra da Universidade de Lisboa (OUL) vai apresentar 

amanhã, dia 21 de junho, o repertório que tem vindo a ensaiar ao longo dos últimos seis meses. O 

evento decorre às 18 horas no Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa. 

São 40 os músicos de instrumentos de corda e de sopro que constituem o novo projeto musical, 

criado para «assinalar e celebrar a nova Universidade, que resulta da fusão das anteriores 

Universidade de Lisboa e Universidade Técnica de Lisboa». A seleção dos membros da orquestra foi 

feita entre as mais de 400 candidaturas recebidas. 

No início do ano letivo 2013/2014 foi realizada uma parceria com a Orquestra de Câmara Portuguesa, 

para a direção artística e musical, e obtido apoio financeiro através do Programa de Apoios às 

Atividades Extracurriculares de Estudantes. 

Em setembro, a orquestra planeia abrir uma nova fase de audições. Para o próximo ano letivo a OUL 

planeia apresentar um «Concerto de Abertura do Ano Académico», um «Concerto de Ano Novo», um 

«Concerto de Final de Ano Letivo» e participar no «Concerto de Primavera da Universidade de 

Lisboa. 

Os ensaios da orquestra realizam-se todas as quartas-feiras, na Aula Magna da Reitoria da 

Universidade de Lisboa com os maestros João Aibéo e César Gonçalves. 

POR MARIA EDUARDA MOREIRA 20/06/2014 17:55  
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MÚSICA. Uma nova orquestra,

integrando alunos da Universidade

de Lisboa que tocam instrumentos

de corda e de sopro, é apresentada,

amanhã, às 18 H, na Aula Magna.

SMS



Alunos  Orquestra da Universidade de Lisboa apresenta -se 
sábado 
Uma nova orquestra, constituída por alunos da Universidade de Lisboa que tocam instrumentos de 

corda e de sopro, é apresentada no sábado às 18:00 na Aula Magna. 

Cultura  

Denominada Orquestra da Universidade de Lisboa (OUL), foi "criada para assinalar e celebrar a 
nova Universidade que resulta da fusão das anteriores Universidade de Lisboa e Universidade 
Técnica de Lisboa", afirma em comunicado a Universidade de Lisboa. 
  

No concerto de sábado, a OUL, dirigida pelo maestro João Aibéu, e sendo solista o trompetista 
Ricardo Sousa, irá apresentar um programa composto por obras de Elgar, Haydn, Mendelssohn, 
Mozart e Sibelius. 
Em comunicado a Universidade de Lisboa afirma que a formação desta orquestra era "um 
desejo antigo" que "começou a ganhar forma através dos resultados de um inquérito enviado aos 
alunos das duas universidades" para saber do seu interesse na criação de uma orquestra 
universitária, tendo sido recebidas "mais de 400 respostas em apenas dois dias". 
O projeto da OUL teve o apoio financeiro do Programa de Apoios às Atividades Extracurriculares 
de Estudantes, segundo o mesmo comunicado. 
Tendo realizado uma parceria com a Orquestra de Câmara Portuguesa, foram abertas audições 
e selecionados 30 músicos e iniciados os ensaios com os maestros João Aibéo e César 
Gonçalves. No segundo semestre do ano letivo foram selecionados mais dez músicos, 
totalizando a orquestra 40 instrumentistas. 
No próximo ano letivo a OUL deverá apresentar-se num concerto de abertura do Ano 
Académico, num concerto de Ano Novo, participar no concerto de primavera da Universidade e 
no concerto de final de ano letivo, adianta a instituição académica. 
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Música 

Recém criada Orquestra da 
Universidade de Lisboa 
apresenta-se sábado 
OUL, dirigida pelo maestro João Aibéu, vai apresentar programa 
composto por obras de Elgar, Haydn e Mozart na Aula Magna 

Uma nova orquestra, constituída por alunos da Universidade de 
Lisboa que tocam instrumentos de corda e de sopro, é 
apresentada no sábado às 18:00 na Aula Magna. 

Denominada Orquestra da Universidade de Lisboa (OUL), foi 
"criada para assinalar e celebrar a nova Universidade que resulta 
da fusão das anteriores Universidade de Lisboa e Universidade 
Técnica de Lisboa", afirma em comunicado a Universidade de 
Lisboa. 

No concerto de sábado, a OUL, dirigida pelo maestro João Aibéu, 
e sendo solista o trompetista Ricardo Sousa, irá apresentar um 
programa composto por obras de Elgar, Haydn, Mendelssohn, 
Mozart e Sibelius. 

Tendo realizado uma parceria com a Orquestra de Câmara 
Portuguesa, foram abertas audições e selecionados 30 músicos e 
iniciados os ensaios com os maestros João Aibéo e César 
Gonçalves. No segundo semestre do ano letivo foram selecionados 
mais dez músicos, totalizando a orquestra 40 instrumentistas. 

No próximo ano letivo a OUL deverá apresentar-se num concerto 
de abertura do Ano Académico, num concerto de Ano Novo, 
participar no concerto de primavera da Universidade e no 
concerto de final de ano letivo, adianta a instituição académica. 
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Nova orquestra
estreia-se hoje

JOÃOAIBÉU

MAESTRO

Uma nova orquestra, constituída

por alunos da Universidade de
Lisboa, é apresentada hoje às
18.00 na Aula Magna. Denomi-
nada Orquestra da Universidade
de Lisboa, é hoje dirigida pelo
maestro João Aibéu, sendo o so-
lista o trompetista Ricardo Sousa,
e apresenta um programa com-
posto por obras de Elgar, Haydn,
Mendelssohn, Mozart e Sibelius.


