Atrações do Festival Mariana Viva enchem
praça da Sé no final de semana

O final de semana na Primaz de Minas uniu alegria, diversão e muita música. A terceira edição do
Festival Mariana Viva lotou a praça da Sé nos dias 17 e 19 com as atrações da Orquestra Sinfônica
da Polícia Militar de Minas Gerais e show da Orquestra Casino de Sevilla, respectivamente.
Se consolidando no calendário cultural da cidade, o festival tem como objetivo mostrar as atrações
que Mariana oferece. “O Festival Mariana Viva nasceu em 2017 em uma vontade de colocar em
maior evidência as manifestações culturais dos marianenses com seu artesanato, suas artes e sua
cultura de forma geral. Tem se afirmado nestes últimos 3 anos como festival de um alto nível
cultural com apresentações diversas, e é um festival que veio para ficar com uma roupagem
diferente mais focada no marianense, um festival feito para o povo da terra” , comentou o secretário
de Cultura, Efraim Rocha.
Com um repertório diverso, unindo grande clássicos e novidades do cinema internacional, as
movimentações começaram na sexta-feira, 17, com a apresentação da Orquestra Sinfônica da Polícia
Militar de Minas Gerais.
Com uma história de 70 anos de existência a corporação se apresentou com muita alegria e contou
com a participação do público em suas composições. Trazendo ainda mais representatividade para o
município uma das surpresas da apresentação foi a participação de um marianenses, natural de
Furquim, o Subtenente Hudson Semim de Abrantes. Na oportunidade Semin comentou a alegria em
tocar para esse público especial. “A sensação de estar aqui tocando para o pessoal da minha cidade
é muito bom. Não é a primeira vez que estamos aqui. Mas, é muito bacana a gente estar na cidade
onde a gente cresceu e poder ser visto pelo povo que a gente fez parte da nossa história”.
Com composições próprias a orquestra caiu no gosto do público e sempre que se apresenta na
cidade tem a casa cheia, é o caso do marianense Gisley Freitas que foi acompanhar o Festival para
ver o concerto. “Eu tenho gostado muito dessa apresentação e sempre que eu tenho a oportunidade
de acompanhar apresentações musicais eu sempre venho. Todo ano que a Orquestra da Polícia
Militar vem eu sempre faço questão de estar presente,. É legal de ver que o que o público marcou
presença diante da chuva, deixando a casa lotada, espero que os próximos dias do Festival Mariana
Viva sejam ainda melhores.”, comentou.
E as emoções continuaram no dia 19 com a presença da Orquestra centenária Casino de Sevilla.
Com seu primeiro registro datado no ano de 1856, em Sabadell, na espanha, os músicos chegaram
no Brasil para ficar em 1853, após uma apresentação para o então presidente Getúlio Vargas.
Com ritmos dançantes, as músicas que lembram as Big Bands das décadas de 30 e 40; boleros,
tangos, Bossa Nova a orquestra une arranjos próprios com talentosos vocais. Essa união causa ainda
mais animação no público. Para marianenses, Rosemeire Cerceau orquestra foi uma atração super
aguardada. “Estou apaixonada por Cassino de Sevilha, porque eu adoro baile, eu adoro dançar.
Quando fiquei sabendo que estava na programação do Festival Mariana Viva eu achei um máximo.
Eu acho que Mariana precisa disso, trazer mais o público para as atrações, resgatando nossas

raízes.”, comentou.
Atualmente com músicos brasileiros e espanhóis a orquestra Casino de Sevilla se apresentou pela
segunda vez em Mariana. O encanto não ficou apenas por parte do público, para um dos maestros,
Alberto Fernand Cavanhas, a Primaz de Minas chama atenção pelo carinho, beleza e arquitetura.
“Essa é a segunda vez que a gente tem a oportunidade de vir a Mariana e agora estávamos com
muito expectativa pelo que a cidade passou nos últimos anos com o desastre muito triste. Mas nos
surpreendemos com a beleza que Mariana se encontra. A cidade é muito pitoresca, e é uma cidade
que se eu pudesse, eu morava aqui por toda minha vida. Um lugar cheio de história, com pessoas
muito receptivas e agradáveis”, ressaltou.
O Festival Mariana Viva continua até o dia 9 de junho com atrações diversas nos locais da cidade.
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