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Um concerto de entrada gratuita 

para celebrar o que de melhor se 

faz na música portuguesa. Um 

concerto para celebrar o dia da 

Europa. Um concerto para 

lembrar que na Europa dos velhos 

hábitos, a criatividade existe para 

que os dias possam ser diferentes. 

É isso mesmo que acontece nesta 

sexta-feira na Aula Magna, em 

Lisboa. B-Fachada, Tó Trips e 

A nova música 
da velha Europa

Tó Trips apresentará temas do seu novo disco, Guitarra Makaka: 
Danças a um Deus Desconhecido – ver crítica pág. 28

incapaz de resolver os problemas, 

há novos talentos muito criativos, 

em alguns casos objecto de 

verdadeiros cultos como sucede 

com B. Fachada, mas que ficam 

totalmente fora do mainstream”, 

diz ao PÚBLICO Eduardo Paz 

Ferreira, presidente do Instituto 

Europeu.

“Seguimos com mágoa e 

apreensão a evolução europeia, 

mas tentamos continuar a 

acreditar que outras coisas são 

possíveis e que vale a pena lutar 

por algumas. Assim todos os anos 

tentamos celebrações heterodoxas 

do Dia da Europa”, continua o 

responsável, destacando a 

capacidade de respostas criativa 

que tantos artistas dão em alturas 

de crise.

São pistas para o futuro que se 

lançam. Nada está perdido. 

Mostrará B Fachada, Tó Trips, dos 

Dead Combo, que aqui deverá 

apresentar alguns dos temas de 

Guitarra Makaka: Danças a um 

Deus Desconhecido, o álbum a solo 

editado este ano, e Éme. Há ainda 

actuação do Coro Juvenil da 

Universidade de Lisboa. Barata 

Moura, autor de algumas músicas 

infantis que ainda hoje são 

cantaroladas, também participará 

no evento, que terá ainda com um 

espaço de debate com nomes 

como David Machado (Prémio de 

Literatura da União Europeia de 

2015), Catarina Wallenstein e 

Nuno Costa Santos.

Éme, além do Coro Juvenil da 

Universidade de Lisboa, vão 

cantar a nova música numa 

iniciativa do Instituto Europeu.

O dia da Europa é só neste sábado, 

dia 9 de Maio, mas em Lisboa vai 

começar a ser celebrado mais 

cedo com um concerto já na noite 

desta sexta-feira. Se no ano 

passado, o Instituto Europeu, em 

parceria com o Instituto de Direito 

Económico, Financeiro e Fiscal, 

marcou a data com a exibição de 

Alemanha, Ano Zero, de Rossellini, 

este ano a celebração faz-se com 

música. “Pensei sublinhar que na 

velha Europa, decadente e 
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Música
celebra o
Dia da Europa

AAulaMagnadaUniversidade de
Lisboarecebe hoje, às 21h00, umcon-
certo que celebra o Dia da Europa.
Entre os artistas presentes no espe-
táculo A Nova Música da Velha Eu-
ropa contam-se B Fachada, o Coro
Juvenil da Universidade de Lisboa,
Éme e Tó Trips, que vai apresentar
o novo álbum, Guitarra Makaka:
Danças aumDeus Desconhecido. No
evento, David Machado e Catarina
Wallenstein, entre outros, vão dar
o seu testemunho sobre a Europa.


