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S A I R

É com o Holi – Festival das Cores que a Índia 
comemora a chegada da primavera. E, este ano, 
será assim também em Lisboa, que recebe a nova 
estação com o Feliz Holi, no sábado, 26, no 
Jardim Mahatma Gandhi. A comunidade Hindu 
lisboeta recriará vários costumes da festa indiana 

através de gastronomia, dança, música e jogos tradicionais.  
A iniciativa está inserida na programação da Primavera na 
Cdade, organizada pela EGEAC, e cuja primeira edição se 
prolongará até domingo, 3 de abril.

No Centro Ismaili de Lisboa, A Sombra e a Luz nas 
Canções promoverá o encontro entre fado e jazz, com a 
voz de Ricardo Ribeiro a juntar-se ao piano de João Paulo 
Esteves da Silva, na terça, 29. O espetáculo, baseado no 
repertório e na vida dos músicos, promete criar uma relação 
de cumplicidade com os jardins deste espaço da comunidade 
muçulmana. A programação da Primavera na Cidade 
estende-se ainda à Igreja de Santa Catarina, à Igreja da Graça 
e à Igreja do Sagrado Coração de Jesus, com concertos de 
música clássica, na quinta, na sexta e no sábado, dias 31 de 
março, 1 e 2 de abril. Para o encerramento, no domingo, 3, 
está previsto um espetáculo, ao ar livre, com a portuguesa 
Carolina Deslandes, o cabo-verdiano DinoD’Santiago e a 
brasileira Maria Emília Reis, no Jardim Arco do Cego.

“Após tanto tempo em casa e com frio, achamos que é a 
altura propícia para as pessoas voltarem a explorar Lisboa. 
Com a Primavera na Cidade celebramos a Páscoa através de 
uma programação nas igrejas, mas fomos também à procura 
da diversidade cultural em Lisboa. Queremos assumir essas 
outras celebrações da primavera como festejos da cidade, 
para que os lisboetas conheçam outros espaços e possam 
usufruir deles”, resume Joana Gomes Cardoso, presidente da 
EGEAC.  Vanessa Queiroga

Primavera na Cidade  Lisboa
Sair à rua depois do frio
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Celebrar com música a chegada da primavera  
e  interagindo com várias comunidades da cidade

O Grupo Vocal 
Olisipo, o Coro de 

Câmara Lisboa 
Cantat e o Coro 

da Câmara e 
a Orquestra 

Académica da 
Universidade de 
Lisboa vão atuar 
em três igrejas 

de Lisboa na 
primeira edição 
da Primavera na 

Cidade, cujo cartaz 
foi desenhado pela 

ilustradora Yara 
Kono


