
Coros e orquestras 'ocupam'
Chiado com atuações grátis
Lisboa. Largo de São Carlos e ruínas do Convento do Carmo são alguns dos locais onde vai
decorrer, amanhã, o Música nas Praças. Evento acontece ao ar livre, entre as 1 1.00 e as 23.00

INES BANHA

Exibições vão terminar já depois de o Sol se por

E se o Chiado, no coração de Lis-
boa, se transformasse por um dia
num gigantesco palco ao ar livre
povoado por intérpretes de músi-
ca mais ou menos erudita e do

jazz? É precisamente isso que, pelo
sexto ano consecutivo, vai aconte-
cer amanhã, num evento que se
insere nas comemorações do Dia
Mundial da Música, assinalado na
terça-feira. A entrada é livre.

O dia começa pelas 11.15, com
o início do périplo da Brass En-
semble da Metropolitana pelo Lar-

go do Carmo, a Praça Luís de Ca-
mões e o Miradouro de Santa Ca-
tarina. Durante mais de duas horas

e meia, a sonoridade das fanfarras
barrocas de Hãndel e Gabrieli vai
juntar-se ao ruído da cidade, num
percurso que tem a direção musi-
cal de Reinaldo Guerreiro.

Mais tarde, a partir das 16,00, o
ritmo do metal dá lugar ao dos ins-
trumentos de percussão. No Largo
de São Carlos, os alunos da Escola
Profissional da Metropolitana e do
Conservatório da Metropolitana
aliam-se para interpretar, sob a
orientação do professor Marco
Fernandes, as obras Prelude to Pa-
radise, de Jacob Remington, At the
Dawn ofWar, de Kevin Erickson,
Sculpture in Wood, de Riidiger Pa-

wassar, TheLost, deAndrewStout,

e Riverdance, de BilTWhelan.

Segundo o programa do Música
nas Praças, uma hora e meia de-
pois, o palco é cedido à Orquestra
de Sopros da Metropolitana, diri-
gida novamente por Reinaldo
Guerreiro. Desta vez, a inspiração
é a música clássica russa, aqui re-
presentada através das peças Aber-
tumFestiva, deDmitriChostako-
vich, e Quadros de Uma Exposição,
de Modest Mussorgsky.

A "segregação" instrumental ter-
mina depois de o Sol se pôr, com a
exibição, no mesmo local, da Or-
questra Metropolitana de Lisboa.
Sob a direção de Pedro Amaral, os



músicos vão interpretar Pulcinella
(Suite do Bailado), de Igor Stra-
vinsky, e SinfoniaMathis derMaler,
de Paul Hindemith.

Mas só depois de, cerca das

19.00, o Septeto do Hot Club de

Portugal se ter intrometido no
mundo da música clássica com
uma pequena amostra do melhor
que o j azz tem para oferecer.

Já os coros entram em ação pe-
las 17.15, com a atuação, nas ruínas
do Convento do Carmo, do Coro
Inf antojuvenil da Universidade de
Lisboa. São cerca de 40 crianças e

jovens entre os seis e os 16 anos

que vão dar vida a 16 temas, num
reporto rio que vai desde a música
tradicional do Panamá à de Geor-

ge Gershwin, passando pela de
Fernando Lopes-Graça.

Seguem- se, respetivamente às
18.30 e às 20.15, o Coro Juvenil de
Lisboa, dirigido por Nuno Marga-
rido Lopes, e o Coro do Tejo, orien-
tado por Armando Possante. Os

primeiros vão homenagear Verdi,
celebrando os seus 200 anos, mas
o ponto alto deverá ser mesmo o

encerramento, com Liebeslieder
Waltzes, Op. 52, deßrahms.

A programação fica completa
com a realização das 15.00 à 18.00,
no Museu do Chiado, de quatro
ateliers abertos a todos, para que
qualquer um possa experimentar
tocar um instrumento musical.
BALANÇO
Oito mil pessoas
assistiram em 2012
> Cerca de oito mil pessoas as-
sistiram, no ano passado, aos
concertos do Música nas
Praças. Segundo fonte oficial
da Empresa de Gestão de
Equipamentos eAnimação
Cultura (EGEAC), organiza-
dora do evento, a expectativa
é de que, nesta sexta edição, o
número se mantenha, "de-

pendendo das condições cli-
matéricas". A programação
do evento está a cargo da
AMEC/Metropolitana.


