
 

MANGUALDE HOMENAGEOU MÚSICO  

JOSÉ DOS SANTOS PINTO 

NO PASSADO DOMINGO, DURANTE A TERTÚLIA-CONCERTO COMENTADO  

 

O Município de Mangualde homenageou no passado domingo, dia 11 

de julho, o músico José dos Santos Pinto durante a tertúlia-concerto 

comentado que teve lugar na Igreja Matriz de Lobelhe do Mato. O 

evento contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal, 

Elísio Oliveira, e do Vereador da Cultura, João Lopes. 

Cumprindo todas as regras de segurança emanadas pela Direção Geral 

da Saúde – DGS, cerca de 25 pessoas marcaram presença na iniciativa 

e assistiram à tertúlia–concerto moderada por Ana Margarida 

Cardoso. O momento cultural contou ainda com a presença do oboísta 

Luís Francisco Vieira, antigo aluno de Santos Pinto, que partilhou com o público algumas das 

memórias com o músico.  

Tiago Coimbra no oboé e Joana Moreira no piano, protagonizaram o momento musical 

composto pelo seguinte repertório: José S. Pinto – Sonate dans l’Spirit Classique, para oboé e 

piano; Tomás Borba – Rosas Bravas: Melodia do Pastor (para oboé); Marcello/Bach – Adagio em 

Ré menor; José S. Pinto – Segunda Sonata, para oboé e piano. 

A ação aconteceu no âmbito do projeto Reviver José Santos Pinto, cujo intuito é recordar o 

trabalho do músico e homenageá-lo. Constava ainda na programação deste projeto um 

Concerto Sinfónico com a Orquestra Poema, mas que acabou por ser cancelado. 

 

PROJETO REVIVER SANTOS PINTO 

O projeto Reviver Santos Pinto é da autoria de Ana Margarida Cardoso, que escreveu o livro “José dos Santos Pinto: retrato 

de um músico profissional durante o Estado Novo”, e do oboísta Tiago Coimbra. Através desta parceria pretendem 

recuperar duas sonatas para oboé compostas pelo próprio José dos Santos Pinto, apresentando-as ao público com o oboé 

que o músico utilizou durante toda a sua carreira. Este instrumento faz parte do espólio constante na Sociedade 

Filarmónica Lobelhense, foi restaurado e é único no mundo, uma vez que a sua dedilhação foi patenteada pelo músico.  
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