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Pequeno investidor está 
de volta à Bovespa  

Aneel vai corrigir 
distorções 
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Primeiro Passo: 200 
jovens capacitados 
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TCM avalia êxito das 
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PT: candidatos defendem 
suas propostas 

Governo pede análise das 
multas de motos 

Presidente do PC do B 
alfineta FHC 

internacional 

Câmara aprova reforma 
da saúde  

Seca afeta mais de um 
milhão na China 

Zelaya rejeita nova 
proposta de Micheletti 

Berlim prepara grande 
festa 

 

Música (30/1/2008)  

Marchinhas para o ano todo 

30/1/2008  

Quem cansou de procurar um CD com 

marchinhas, ranchos e frevos dos velhos, bons e 

saudosos carnavais, já pode comemorar. Na 

próxima segunda-feira, Maria Dapaz lança uma 

coletânea para folião nenhum botar defeito 

 

Em 16 faixas (quatro pout-pourris), Maria Dapaz 

traz em seu novo CD, ´Ô Abre Alas´, as melhores 

marchinhas e frevos dos carnavais de todos os 

tempos. O 15º trabalho da cantora pernambucana 

- à venda em todo Brasil e também na internet - já 

era um desejo antigo. ´Pensei neste CD quando 

procurei nas lojas um desse tipo e não encontrei. 

Então disse: ´se ninguém fez, vou fazer´. Sempre 

quis gravar isso´, observa. 

 

Cheio de pérolas cuidadosamente arranjadas pelo 

maestro Gibba Gouveia, o álbum conserva a 

originalidade das músicas, dando apenas um 

toque mais atual com coro e metais. A cantora 

comenta que as gravações existentes já eram 

muito antigas, sendo necessários detalhes mais 

modernos. 

 

´Não é um CD para ouvir somente no Carnaval, 

mas sim no ano todo. É bom para todas as 

ocasiões, como festas de casamento, aniversários, 

carnaval fora de época´, defende. 

 

Repertório  

 

Com total liberdade para selecionar as músicas, Maria Dapaz se deixou levar pela emoção. 

´Escolhi aquelas que pegam as pessoas, principalmente as mais conhecidas que sempre 

trazem lembranças boas´, destaca a cantora que também inseriu composições próprias 

como as faixas ´Marcha do abacaxi´ e ´Cantiga pra lua´. 

 

As músicas animadas, como ´Cabeleira do Zezé´ (Roberto Faissal/ João Roberto Kelly), 

´Me dá um dinheiro aí´ (Ivan Ferreira/Homero Ferreira/Glauco Ferreira), ´Ô Abre Alas´ 

(Chiquinha Gonzaga), ´Alla-La-Ô´ (Haroldo Lobo/ Nássara) e ´Chiquita Bacana´ (João de 

Barro/Alberto Ribeiro), estão reunidas em pout-pourris. 

 

A cantora também dá voz aos clássicos ´Pierrot apaixonado´ (Noel Rosa/Heitor dos 

Prazeres), ´As pastorinhas´ (João de Barro/ Noel Rosa) e ´Máscara negra´ (Zé Kéti/ Pereira 

Matos) e ´Pegando fogo´ (José Maria de Abreu/Francisco Matoso). 

Izakeline Ribeiro 

Repórter 

 

O CD pode ser adquirido no site: www.atracao.com.br 

diário virtual 

 

9/11/2009 - Fernando Meireles, 
cineasta 

9/11/2009 - Filmes 

9/11/2009 - Humor 

9/11/2009 - Novelas 

9/11/2009 - Programação 

9/11/2009 - Ricky Vallen em horário 
nobre 

9/11/2009 - Shows 

09 de Novembro de 2009 

segunda-feira 9/11/2009

 

Maria Dapaz resgata marchinhas 
em CD 
Foto: Divulgação

edições anteriores 

 
busca

nal na Sala de Aula 

Capa Caderno 3 Cidade Internacional Jogada Nacional Negócios Opinião Política Polícia Regional Zoeira 

Automóvel Colunas Cultura Empregos Eva Gente Infantil Tecnoguia Turismo Viva Alô Redação Classificados Clube do Assinante Jornal na Sala de Aula 

 

  

Categoria

buscar

Shopping

Pesquisar Preços de

  

 
extra.com.br 

TV Samsung LED 
32 Polegadas 
Em 12 x de R$ 

374,92 

 
saraiva.com.br 

Telefone Sem Fio 
Motorola Dect 6.0 

Neo 100 
Em 3 x de R$ 

46,34 

 
magazine luiza 

Sony Playstation 3 
160Gb 

Em 12 x de R$ 
166,58 

 
eletroni 

Câmera Canon 
PowerShot SX10 IS 
10.0 Megapixels 
R$ 1.299,90 
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