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"O Tempo de um passo,
O Tempo de um compasso,
O Tempo de um poema,
O Tempo de uma emoção,
O Tempo de um tema,
O Tempo destas gerações pós-guerra que ainda hoje parecem controlar o tempo de melodias para sempre enraizadas nas nossas
memórias."
Tempo é um projeto musical concebido por Adriana Queiroz, no qual a cantora se debruça sobre a música francófona através dos seus
cantautores mais representativos.
Dando especial destaque a Jacques Brel e a Leo Ferré, viaja-se pelo mundo emocional de Barbara, o encantamento de Trenet, a loucura de
Gainsbourg, o surrealismo de Boris Vian, a intemporalidade de Piaf, que não sendo cantautora é uma figura incontornável da música
francesa do século XX. Adriana Queiroz estará acompanhada ao piano por Filipe Raposo.
Dias 30 e 31 de Outubro no CCB!
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Adriana Queiroz e Filipe Raposo estiveram na Antena 1 à conversa com Ana Sofia carvalhêda
(http://rsspod.rtp.pt/podcasts/at1/1510/3805690_190619-1510231153.mp3).
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O Fio da Meada - Os Dias da Rádio - Antena1 - RTP
3 comments • 2 months ago

José — Ouvi com espanto a crónica de hoje da Prof. Doutora Irene

Pimentel no programa da Antena 1 " o fio da meada". Longe de mim …

Debates e Entrevistas (Legislativas 2015) - Os Dias da Rádio Antena1 - RTP
1 comment • 3 months ago

Liliana Veríssimo — E os debates só vão ter candidatos dos grupos

políticos parlamentares? Como rádio pública têm como obrigação …

Live Aid 1985 - Os Dias da Rádio - Antena1 - RTP

Jerónimo de Sousa é entrevistada por Maria Flor Pedroso.

4 comments • 5 months ago

1 comment • 25 days ago

✉

Marta Deus — Muito, mas mesmo muito obrigada pela iniciativa de

Francisco — A entervistadora perguntou à momentos porque não houve

comemorar este 13 de Julho, 30 anos depois do evento musical que
mudou a …

qualquer esforço de todos para encontrar sintonia entre todos, algo …
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