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Espírito do 25 de
Abril volta à sala

portuense desta vezevocando o primeiro
conflito mundial
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PARTINDO da guerra no
caso para assinalar o cente
nário da IGuerraMundial o
ciclo Música Revolução
que a sala portuense Casa da
Música CdM promove des
de 2007 para celebrar o espí
rito do 25 deAbril fica desta
vez marcado por duas es
treias a participação da Or
questra Barroca e a execução
da peça Le soldat inconnu
de Georges Aperghis pelo
Remix Ensemble O progra
ma arranca na sexta e termi
na a 1 de maio coma orques
tra festiva de Goran Brego
vic

A música mais do que
qualquer outra arte sempreesteve ligada à guerra refe

riu ontem à Imprensa o dire
tor artístico da CdM António
Jorge Pacheco justificando o
mote da oitava edição Mote
que é ainda pertinente
sublinhou pelo facto de o 25
deAbril termarcado o fim daguerra colonial

Paz na Terra que Arnold
Schönberg compôs para coro
a cappella é a peça que

abre oprogramade Música e
Conflito como se designa o
ciclo deste ano Coro e as or

questras Barroca e Sinfónica
da CasadaMúsica protagoni

zamuma noite emque serão
ainda interpretadosRameau
Zelenka Hándel e Janacek
no caso através da cantata O
cântico eterno raramente
ouvidaempalco segundo o

mesmo responsávelTambémpouco tocadaé Il

combattimento diTancredi e

Clorinda de Monteverdi
peça para ouvir no sábado

Nesse dia destacam se aindaEm louvorda paz obra or
questral de Fernando Lopes
Graça e a suite Três excer
tos de Wozzeck de Alban
Berg
A estreia mundial da obra
Le soldat inconnu com
posta a partir da visão meta
fórica de Franz Kafka sobre a

Europa está marcada para
domingo Trata se de uma
encomenda da ECHO orga
nização europeia de salas de
espetáculos de que a CdM faz
parte A seguir ouve se
L histoire du soldat de Igor
Stravinski
Haverá também teatromu

sical Curado título inspi
rado no nome de António

Gonçalves Curado primeiro
soldado a morrer ao serviço
do Corpo Expedicionário
Português em 1917 junta
utentes da Associação dos
Deficientes das ForçasArma

das a alunos do BalleteatroProposta parao dia 30
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