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música de jovens para jovens ou  
o desafio de mostrar os resultados 
de um projecto que usa a música 
como elemento para a integração 
e o sucesso escolar de muitas 
crianças e jovens. nos repertórios 
trazem algumas das mais 
importantes obras clássicas, 
tocadas para públicos de todas  
as idades.

o Projecto Orquestra Geração é 
inspirado no sistema nacional das 
orquestras Juvenis e infantis da 
venezuela, que tem na orquestra 
sinfónica simón Bolívar o seu 
expoente máximo de qualidade,  
e que há mais de 38 anos integra 
nos seus agrupamentos (mais  
de 200 orquestras juvenis locais) 
crianças e jovens provenientes  
de bairros problemáticos com 
problemas de insucesso e 
abandono escolar e com 
dificuldades de integração social. 
na Área metropolitana de lisboa 
existem cerca de doze orquestras 
locais. a responsabilidade 
pedagógica e artística é da escola 
de música do Conservatório 
nacional. 

Co-apresentação:  
orquestra Geração e são luiz teatro municipal

orquestra joVem 
municipal Geração 
De lisBoa

Maestro: Jorge Camacho

A Grande Porta de Kiev,  
modest mussorgsky

Little Baroque, Suite 1º Andamento 
Philip Gordon

Farandole, “L’ Arlesienne Suite Nº 2”,  
Georges Bizet

Te Deum
marc-antoine Charpentier

Gipsy Overture,  
merle isaac

Chamambo,  
manuel artés

Ritmos Ciganos,  
Carlos Garcia

orquestra 
intermunicipal 
Geração Do 
atlÂntico
Maestro: José Eduardo Gomes

Toreadores,  
Georges Bizet

Guilherme Tell,  
Gioachino rossini

Can Can (Arranjo),  
Jacques offenbach

Sol di Manhã,  
Carlos Garcia

Piratas das Caraíbas,  
Klaus Badelt

A Menina e o Piano
mário laginha
Solista: Carlos Garcia

Ode à Alegria, Sinfonia nº 9 
l. v. Beethoven


