
Clara Leitão, uma das cinco vencedoras do concurso das sardinhas das Festas de Lisboa

Irreverência de Bordalo
Pinheiro dá o mote às festas

Lisboa. Fados no Castelo de São Jorge ou o Globaile dos Buraka
Som Sistema na Torre de Belém? O difícil vai ser escolher

ANA CARREIRA

No ano em que se comemora o
170.° aniversário do nascimento
de Rafael Bordalo Pinheiro, avisão
irreverente do autor é o mote de
inspiração para as muitas iniciati-
vas que invadem Lisboa, já a par-
tir de amanhã, até 1 de julho, no
mês que celebra as sardinhas, os

arraiais, as marchas populares e,

sobretudo, amulticulturalidade e

a liberdade sem fronteiras.
Em2016, aEGEAC, emparceria

com a Câmara Municipal de Lis-
boa, volta areforçar o convite para
que seja "uma festa de todos para
todos, para retribuir alisboa o que
elanos oferece todos os dias". Pala-
vras de Joana Gomes Cardoso, pre-
sidente da EGEAC, na apresenta-
ção do cartaz das Festas de Lisboa
2016, ontem, nosjardins do Museu
de Lisboa, no Campo Grande.

E se o retorno é mútuo, as esco-

lhas são mais do que vastas numa
programação eclética que toca a
tradição e a memória, com a recu-
peração de rituais como os tronos
de Santo António ou as contem-
porâneas intervenções artísticas
nos miradouros do CRIAR Lisboa.

Sempre com a Ponte 25 de Abril
como pano de fundo, que celebra,
neste ano, 50 anos de vida, razão
maior para celebrar a proximida-
de entre as duas margens do Tejo.

Sob o lema "Música para todos
os gostos e feitios", um dos desta-

ques musicais acontece em Dei-
xem o Pimba em Paz, com Bruno
Nogueira e Manuela Azevedo aos
comandos, numa noite única, no
Terreiro do Paço, onde os temas
mais populares da canção portu-
guesa serão entoados e reinventa-
dos por músicos dejazz e clássica.

Uma das novidades da progra-
mação contempla o Sons d'Água,
um espetáculo original no Reser-
vatório Mãe d'Água, e a Alameda
Pop, com os Amor Electro e David
Carreira a fazerem a chamada
para a Alameda da Universidade
de Lisboa, em dois dias de entrada
livre, para toda a família. O Caste-
lo de São Jorge será o anfitrião de
três noites de fado. Muito mais
acontece em simultâneo, numa
oferta que percorre as ruas e os

jardins da cidade, sem esquecer
o Festival Coros de Verão, o

Com'Paço e o IXFestival de Ban-
das de Lisboa.

Fora dos palcos e em plena Bai-
xa Pombalina, as lojas centenárias
do coração da cidade voltam a
transformar- se em pequenos tea-
tros, neste ano com um elenco in-



tegralmente feminino, convidado
a interpretar as histórias de Dulce
Maria Cardoso, Jorge Palinhos e
Sandro William Junqueira. O Tea-
tro das Compras promete retomar
o sucesso, numa mescla entre tra-
dição e identidade de sítios que já
moram no coração dos alfacinhas.
Também de memória afetiva so-
brevivem os Tronos de Santo Antó-
nio, num tributo a um ritual secu-
lar celebrado num circuito exposi-
tivo coletivo, nos dias 4 e 5 de
junho, resultado do desafio aceite

por crianças e adultos de construir
um trono.

Desporto, cinema e noites lite-
rárias, sem esquecer as afamadas
sardinhas - neste ano com parti-
cipação de 70 países -, as noites
prometem render a folia alfaci-
nha, entre arraiais e muitas festas

espalhadas por vários locais da ci-
dade. As marchas populares hon-
ram a tradição a 12 de junho.

O encerramento das Festas de
Lisboa culmina no espetáculo Glo-
baile, naTorre de Belém, numa fes-
ta que é muito mais do que um
concerto, onde a história se cruza
com as pontes de e para o mundo.
Convite feito pelos Buraka Som Sis-

tema, que se despedem dos palcos
e fecham a tour mundial, numa
passagem de testemunho para to-
dos os que queiram empunhar a
bandeira da festa, da cor, do sorri-
so e do coração, numa noite única,
a 1 de julho, onde todo o planeta
desagua naTorre de Belém.

A partir de amanhã
e até 1 de julho, teatro,
música e espetáculos
para todos os gostos


