BONS PROGRAMAS DA TEMPORADA DE VERÃO

Final de ano, Alagoas se engalana, festas natalinas e temporada de verão, o
mar colabora com o visual, azul turquesa ao verde esmeralda, cor única,
exclusiva dos mares nordestinos. Visitantes encantam-se com tanta beleza,
lotam hotéis, restaurantes, bares, barracas de praia . Alagoas torna-se uma
festa. Desde Maragogi, litoral norte, a Piaçabuçu, litoral sul, foz do Velho Chico,
aparecem turistas de todo canto do mundo, concentração maior de turistas na
capital e nas vizinhas praias do Francês e Barra de São Miguel, quase bairro
de Maceió, cerca de 30 km. As folhetagens mostram as atrações, belíssimas
praias, areia branca, mar tranquilo, em paralelo, perto, um extenso banco de
arrecifes amortecendo as ondas, formando piscinas naturais.
Entretanto, Alagoas não tem apenas praias, sua cultura e arte são
exuberantes, foram catalogados 36 tipos de danças folclóricas no Estado,
pastoril, guerreiro, nêga da costa, reisado, chegança, coco de roda, maracatu,
entre outros folguedos fazem a animação da cultura popular. As cidades
históricas, Marechal Deodoro, Piranhas, Penedo, conservam a arquitetura
colonial em seus casario colorido, igrejas, conventos e mosteiros
Marechal Deodoro é privilegiado, além das belíssimas praia do Francês, Barra
Nova e do Saco, o município é margeado pelo complexo lagunar MundauManguaba, canais e ilhas, vegetação abundantes, coqueirais em sentinelas. A
cidade histórica , 419 anos, por cima, é berço de nascença do primeiro
presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, do escritor e filósofo
Tavares Bastos, do pintor Rosalvo Ribeiro, entre outras figuras ilustres.
No Centro Histórico de arquitetura barroca, encontram-se: a Casa-Museu
onde nasceu o Marechal Deodoro, o Palácio Provincial onde funciona a
Prefeitura, Igrejas, antiga cadeia, o Convento Maria Magdalena - Museu de
Arte Sacra, um dos mais belos do Brasil. A musicalidade está nas veias dos

deodorense, quando uma criança completa cinco anos faz teste de vocação
musical em uma das cinco orquestras filarmônicas que são também escolas.
Turistas nessa época invadem a cidade comprando peças de renda, filé ou bico
de singeleza no Mercado das Rendeiras.
Recentemente a cidade vem realizando, durante a temporada de verão, o
projeto Sextas Clássicas, concertos de música clássica e popular em frente ao
Convento Santa Maria Magdalena, ao ar livre, nas noites das sextas feiras,
com objetivo de oferecer música de qualidade e fomentar o turismo cultural. A
primeira apresentação foi sucesso, inesperado, o povo invadiu o adro do
Convento sentando-se nas 500 cadeiras, no chão, em pé. Aplaudiram a
Orquestra Filarmônica Aconchego, formada por jovens entre 8 e 14 anos,
tocando Bach com perfeição entre outros compositores, o Arte e Choro
apresentação de chorinho e finalmente deliraram com a cantora Fernanda
Guimarães, show de emoções e belas músicas. Os turistas fascinados com a
beleza da cidade bem iluminada, orla lagunar belíssima. A musicalidade, o
astral do ambiente tocou em todos os corações.
Quero pedir bondade aos leitores para informar o restante da programação do
projeto SEXTAS CLÁSSICAS, o maior sucesso da temporada de verão - 2015.
Dia 23 de janeiro:
19:00 horas - CONCERTO BANDA FILARMÔNICA BOA VIAGEM
- CONCERTO BANDA FILARMÔNICA MANOEL DE FRANÇA
- TENOR DHYDA LYRA CANTANDO CANÇÕES NAPOLITANAS
Dia 30 de janeiro:
19:00 horas - CLAUFE RODRIGUES E MÔNICA MONTONE CANTANDO E
POETANDO.
- CONCERTO BANDA FILARMÔNICA SANTA CECÍLIA
- SERENATA DE CARNAVAL ANTIGO PELAS RUAS DA
CIDADE - SERESTEIROS DE MARECHAL
Finalizando, no dia 31 de janeiro (sábado) pela manhã, desfile do Bloco Ninho
do Pinto abrindo o carnaval de Marechal, o único bloco anfíbio do mundo, inicio
na Massagueira, navegando pela lagoa em escunas, lanchas, jetskys, canoas.
Aporta no Cais das Lanchas, Centro Histórico de Marechal, desfila pelas ruas
enladeiradas da cidade. Programa para ninguém botar defeito. Todos
convidados, paga nada.

