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Editorial

FRANCISCO MADELINO
Presidente da fundação inatel

Turismo e cultura: o Homem retoma

A
ilustração

Alex Gozblau

lex Gozblau é ilustrador com
presença regular nas páginas
do Expresso, Sábado, Visão, Diário
de Notícias e Público; autor de
livros ilustrados publicados por
Caminho, Alfaguara, Pato Lógico,
Texto, Planeta, Santillana, entre
outras editoras; artista gráfico responsável
por capas de livros editados pela Porto
Editora, Edições Asa, Abysmo, Feltrinelli,
Chandeigne, Caravan Edizione, Prisa,
Levoir, e por cartazes para filmes e peças de
teatro.
Expõe, em nome individual e em mostras
colectivas, regularmente e conta ainda com
trabalhos reconhecidos em áreas como a
banda desenhada e o cinema de animação.
Venceu o Grande Prémio Stuart de
desenho de imprensa El Corte Inglés/Casa
da Imprensa, na sua sexta edição e teve
outros trabalhos distinguidos pelo Clube de
Criativos de Portugal, pela Society for News
Design, e Society of News Design Ibérica.

A

s grandes lutas sociais, desde o final do século XIX, centraram-se em reduzir o tempo de trabalho (então definido do
nascer ao pôr do sol), libertando os trabalhadores, de forma a terem tempo de serem livres, acesso à cultura e lazer.
O homem não nasceu apenas para trabalhar ou para
dormir, recuperando o seu corpo para o trabalho.
A Agenda Social do final do século XIX e dos movimentos progressistas, sindicais, republicanos ou religiosos, centraram-se
em reduzir o tempo de trabalho, acrescer os salários e abrirem o acesso ao saber e ao lazer aos trabalhadores. Daqui, e destas organizações, nasceram escolas operárias, educativas e artísticas, dos orfeus
às sociedades operárias, das associações humanistas aos ateneus, das
sociedades progresso às sociedades de instrução, juntando-se ainda
os centros de férias para operários. Foi este movimento que as ideologias fascistas e corporativistas tentaram controlar nos anos trinta, e
do qual se constitui a FNAT, a que se seguiu a Inatel na Democracia.
A ideia de que o Lazer, sobretudo sobre as formas de Turismo e
a Cultura, podem ser humanamente dispensáveis decorre sobretudo de quem os usufruiu ou usufrui em abundância. É pelo Turismo
e pelos Livros que se conhece e se vive os outros, na sua cultura,
e é pela educação que os entendemos e percebemos, ficando mais
tolerantes. São necessidades humanas conhecer o outro, entender
o mundo, representar na arte as suas emoções e entendimentos e
interagir socialmente.
A Pandemia aqui está para nos lembrar a importância humana
destas atividades. A importância económica decorre desta necessidade endógena. A economia vive de produzir bens que satisfaçam
a procura, leia-se, decorre das necessidades humanas. Há umas que
são criadas pelo marketing, aceita-se, mas estas decorrem mesmo da
essência de sermos humanos.
À medida que se avança na vacinação, e se vai desconfinando, as
atividades turísticas e a cultura vão renascendo pelo País, e bem. Estas fazem parte do essencial da missão da Inatel. Nos seus dezassete
hotéis e nas suas vinte seis unidades locais, distribuídos pelo País,
relança-se agora tudo, com precaução, garantindo as condições de
segurança, mas reativando assertivamente.
Este número dá eco deste renascimento, mas também dá nota de
novas formas de turismo, que ligam a natureza, a cultura e o ambiente, assim como se conversa ainda com Paulo Lima e Nuno Artur
Silva, homens com uma intensa vida cívica dedicada à cultura.
Espero que gostem.
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cortesia de Lucília Monteiro

reportagem
Douro Património Mundial

Paisagem esplendorosa

No ano de celebração do vigésimo aniversário da classificação do Alto Douro Vinhateiro como Património Mundial,
reunimos sete olhares, de investigadores, proprietários e produtores, defensores da região, viajantes profissionais e
amadores, em torno de «um universo virginal, como se tivesse acabado de nascer, e já eterno pela harmonia»

T

odas as páginas nos parecem mínimas, para conter o rio de testemunhos que recebemos, sobre o
desenvolvimento da região classificada Património Mundial, pela
Unesco, em 2001, ao longo das últimas décadas. Ao reconhecimento internacional do Alto Douro Vinhateiro,
subjaz a responsabilidade de salvaguardar,
preservar, valorizar.
Dois investigadores das áreas de Turismo
e Cultura, Isabel Borges e Jorge Marques,
docentes na universidade Portucalense,
concordam que é importante defender o
desenvolvimento sustentável da região,
a nível ambiental, económico e social. Na
opinião de Jorge Marques, “o desenvolvimento turístico deve ser bem ponderado e
planeado, para não causar danos irreversíveis”. Isabel Borges, por sua vez, sublinha
que “é imperativo preservar a autenticidade e salvaguardar a preservação da região como um todo, complementada pela
proteção das tradições e costumes das suas
gentes”. A investigadora, com uma experiência de 15 anos ligada ao Enoturismo,
refere que existe uma “oferta muito qualificada, com um enorme potencial e um crescimento equilibrado”, sobretudo, na última
década, “mas precisa de uma organização
da oferta, da estruturação em rede e de
uma promoção externa que valorize o Enoturismo”. E acrescenta: “A recente Rota dos
Vinhos e do Enoturismo do Porto e Norte, que reúne quatro regiões vitivinícolas,
pretende ser um fator distintivo do valor e

interesse turístico da região, muito válido
pela união das diferentes entidades.”
Quanto às boas práticas na valorização
do património, segundo Jorge Marques,
“tem havido um esforço para a valorização, integrada das múltiplas valências,
o património natural, a paisagem, a cultura e identidade local, a história”, não
deixando de apostar também na formação e qualificação dos recursos humanos
que trabalham no setor, e na qualificação
dos equipamentos e serviços. Destaca-se a “evolução qualitativa do alojamento turístico, que em muitos casos soube
enquadrar muito bem os edifícios rurais
existentes, com a atividade turística”. Na
ótica de Isabel Borges, “apesar de alguns
constrangimentos e efeitos colaterais do
crescimento de uma região, muitas vezes
prejudiciais”, há uma maior consciencialização por parte dos residentes, autarcas, investidores, da necessidade de
implementar boas práticas de valorização do património, “um dos pilares para
a sustentabilidade da região”. O que há
de melhor? Sintetiza: “Os prémios e distinções que a região tem conquistado ao
longo dos anos, em todas as áreas, o interesse que tem despertado na investigação
científica a nível nacional e internacional
são o reconhecimento do que melhor se
faz no Douro.”

Preservar e valorizar
António Filipe, presidente da Liga dos
Amigos do Alto Douro Património Mun-

dial (LADPM), salienta a importância do
lançamento, em conjunto com a Fundação
Museu do Douro, da Petição para a Requalificação e Reabertura da Linha do Douro
até Barca d’Alva e ligação posterior a Salamanca. Esta iniciativa, discutida este ano
em Plenário da Assembleia da República,
mereceu a aprovação por unanimidade,
de cinco Projetos de Resolução apresentados por cinco partidos políticos. Agora
está a ser analisada por um grupo de trabalho intergovernamental, para estudo e
concretização. Como têm sido salvaguardadas as necessidades das populações?
Entende que é absolutamente evidente
a centralidade que o tema das pessoas,
hoje, assume na região, quer no plano local, quer regional. E comenta: “O mesmo
não poderá ser dito no plano do governo
central, onde existe uma clara dicotomia
entre o que é publicamente defendido e
a prática – bastará constatar a evidente
litoralização dos investimentos públicos
previstos até 2030 para entender esta absoluta divergência.” Para a LADPM o que
é mais importante continuar a defender?
Acredita que deve manter-se totalmente
fiel ao seu objeto estatutário – salvaguarda, preservação, valorização e projeção
dos atributos de Património Mundial do
Alto Douro Vinhateiro –, procurando pela
sua ação, exponenciar o modelo colaborativo virtuoso entre a natureza e o trabalho
humano, na construção de uma paisagem
e de uma região únicas, “onde seja possível viver com dignidade, orgulho e com

níveis de vida mais próximos das regiões
mais desenvolvidas da Europa”.

Adorado Douro
Catarina Castro, gestora da Quinta de
Lubazim, que pertence à família de Castro
há 23 gerações e mais de 700 anos, acompanha a produção e divulgação de vinhos
amplamente galardoados. Além da gestão
da quinta, em Vila Flor, integra o conselho
interprofissional do Instituto dos Vinhos do
Douro e Porto, e é responsável pelo marketing da Porto Réccua. Atualmente, a Quinta
de Lubazim recebe visitas de particulares
para degustações de vinhos, sob reserva.
“Quinta de Lubazim” e “Lupucinus”, são
vinhos Douro DOC vendidos em Espanha,

António Filipe

TL jul-ago 2021 5

França, Bélgica, Suíça, Luxemburgo, Canadá (Toronto), China (Macau, Cantão) e Brasil. O importante é consolidar mercados,
revela: “O desafio é fazer sempre melhor.”
Qual é a sua visão sobre o progresso da região? Considera difícil sintetizar o “desenvolvimento brutal” nas últimas décadas. A
tecnologia e a enologia globalizaram-se na
região, e o Douro apareceu na cena mundial, com a sua força ligada a uma marca de
vinho do Porto. Explica: “A produção, hoje,
pode ser milimetricamente parametrizada,
os patamares, célebres, e obrigatórios na
Unesco, muitos já são feitos a laser, como
as nossas novas vinhas, tal qual como uma
estrada, as castas autóctones, clones, e resultados enológicos são sempre mensuráveis e quantificáveis. O resultado do ano
agrícola no que depende da mão e mente
humana já progrediu enormemente. Os
vinhos traduzem o carácter selvagem e, ao
mesmo tempo, elegante da região. O mundo consumidor pede determinado perfil de
vinho e o Douro, sem perder o seu carácter,
acompanha e atinge pontuações a nível
mundial maravilhosas. Estamos no bom
caminho, mas há tanta coisa para fazer!”

“Caminho de Jacinto”
Teresa Pires, guia-intérprete, colaboradora
da Fundação Inatel há 20 anos, acompanhou, em maio, na viagem Panorâmicas
do Douro, com visita à Fundação Eça de
Queiroz e ao “Caminho de Jacinto”, Susana Brito, aposentada, que ficou “absolutamente maravilhada com a paisagem”. Já
foi à Índia, Eslovénia, Dinamarca, Suíça,
Reino Unido, mas ainda não tinha passado
na EN222, considerada uma das mais belas
estradas do mundo, que faz ligação entre
Peso da Régua e Pinhão. Susana Brito recomenda: “Quem não teve oportunidade de
passar pela estrada nacional 222 não sabe
o que perde. O ideal é ser conduzido para
poder prestar toda a atenção à paisagem
sem a preocupação da condução, pois a
estrada, além de estreita, é cheia de curvas
para acompanhar o serpentear do Douro.”
Teresa Pires, por sua vez, devido à atividade profissional, vai frequentemente ao
Douro. Tem observado o desenvolvimento
e crescimento económico, com o aumento
de turistas que passaram a viajar mais para
a região. Constata que há uma maior preocupação em cuidar e desenvolver infraestruturas, sobretudo, com o surgimento de
mais investidores que dinamizam um melhor acolhimento para os turistas. E deixa
um alerta: “Deveria haver mais controlo do
tráfego fluvial, por embarcações e a prática
de desportos náuticos motorizados, a fim
de minimizar o impacto ambiental.”

velando que “o sentimento está traduzido
nesta foto”. Explica melhor: “A opção pelo
preto e branco pretende fazer a síntese da
paleta de cores da região. Como esta paisagem tem algo de misterioso, associo o
Douro a uma mulher, porque se o Douro
é o que é hoje, como região vinhateira,
deve-se muito à persistência e à visão de
uma mulher, D. Antónia Ferreira.” Quais
as emoções quando fotografa este cenário
natural? Sente que está perante uma “paisagem esmagadora, de uma beleza selvagem, com rochedos imponentes e desafiadores”. E, ao mesmo tempo, sensual com
as curvas desenhadas pelos homens, que
ao longo de séculos transformaram lugares pedregosos em socalcos, “onde começa o milagre do Douro vinhateiro”. Época
preferida? Lembra que o Douro tem várias
tonalidades durante o ano. Cada uma tem
o seu fascínio. Todas as épocas do ano são
encantadoras, desde os castanhos do inverno, aos verdes da primavera, aos amarelos e laranjas do outono, estas cores não
se podem separar. No final do processo
do vinho terminam com o predominante
vermelho. É uma beleza que não acaba. É
sempre surpreendente.

“Beleza desafiadora”
O neurocientista António Damásio diz que
qualquer conjunto de imagens conscientes
é acompanhado por um “obediente coro
de emoções e consequentes sentimentos”,
dando um exemplo: «Ao olhar o oceano
Pacífico, com o seu traje matinal, protegido por um céu suave e cinzento, não estou
apenas a ver, estou também a sentir emoções causadas por esta beleza majestosa»
(O Livro da Consciência). A beleza “majestosa” pode igualmente ser admirada na paisagem do Douro. Uma força do coração da
terra. No miradouro de São Leonardo da
Galafura, próximo da Régua, Miguel Torga

teve a vista sobre o vale do Douro e a serra
do Marão. Em 8 de abril de 1977, escreve:
«O Doiro sublimado. O prodígio de uma
paisagem que deixa de o ser à força de desmedir. Não é um panorama que os olhos
contemplam: é um excesso de natureza.
[…] Um universo virginal, como se tivesse
acabado de nascer, e já eterno pela harmonia» (Diário XII).
Jorge Marques, evocando Eça de Queiroz, (A Cidade e as Serras), comenta que se
sente com a “alma contente” sempre que
pode contemplar a serenidade, a calma,
mas também a força e a imponência da
paisagem do Douro. Prefere a primavera,
quando o clima é mais ameno. E declara:
“A paisagem duriense remete-me, geralmente, para o silêncio, para a contemplação, para o relaxamento.” Também Teresa
Pires é na primavera que mais gosta de a
visitar. Sente um “grande orgulho” por
termos o privilégio de ter uma das regiões
mais bonitas e únicas para dar a conhecer
ao mundo. E para qualificar a beleza da
paisagem, que gosta de contemplar em
silêncio, escolhe três adjetivos: “Sublime,
singular, única!” Isabel Borges, por seu
turno, afirma: “Um cenário inebriante e
avassalador, como o do Douro, só poderá
despertar emoções positivas de respeito e
admiração pelo passado, de alegria e arrebatamento pelo presente e expectativa
e entusiasmo pelo futuro.” Uma estação
do ano? O outono é a “época de ouro” da
região. Tal como para Catarina Castro, o
outono “seguramente”, revela: “A vinha já
deu fruto e ansiamos prová-lo! Tem cores,
texturas, relevos, castas e deixa-me sempre
apaixonada por um Douro que sinto como
meu.” Sobre esta paisagem, diz que é de
uma dimensão tridimensional, que não
se consegue descrever, mas sentir, viver,
experienciar. A força telúrica do Torga! A
natureza bruta, a força do homem que com
cortesia de Lucília Monteiro

Arte do olhar
Lucília Monteiro, fotojornalista, há mais de
30 anos a olhar para esta paisagem, com a
máquina fotográfica sempre pronta, presenteia-nos com esta vista do Douro, re-

Isabel Borges

Catarina Castro

Jorge Marques

Teresa Pires

ela se junta e abraça. E torna a montanha,
a terra, as pedras amontoadas e puxadas
com esforço, numa moldura inacreditável
de beleza e esforço humano, sôfrego, ávido
da sua cultura vínica e vinhateira. E confessa: “Esta paisagem faz parte de mim. De
Nós. Da nossa família. Com 700 anos de
história, com esta paisagem ligada a nós.
E com um legado de 23 gerações que queremos que prossiga.” No caso de António
Filipe, quando contempla o “excesso de
natureza” torguiano, sente que é sobretudo essa característica extraordinária e única
que o Douro, para ele, tem de revelar algo
de novo a cada olhar. Por muitas vezes que
relancemos o olhar. E esse olhar nunca nos
deixará indiferentes. Conclui: “Costumo
dizer que o Douro muda a cada olhar e a
cada olhar muda-nos.” Por último, Lucília
Monteiro, dá-nos o mote: “Beleza desafiadora. Porque é preciso intervir continuamente na paisagem duriense sem estragar
o excelente trabalho ali realizado.”

Mensagens para o futuro
Uma embarcação com vontade de navegar rumo ao futuro, leva garrafas de vinho
do Douro e Porto, com bilhetes guardados
no interior. Cada mensagem contém o valor das palavras que serão transmitidas
às gerações vindouras. Todos aceitaram
o repto: “Conheçam o vosso património,
protejam-no e dêem-no a conhecer também aos outros”, Jorge Marques; “Deve
fomentar-se o respeito pelo passado, inovação para o futuro e responsabilidade e
orgulho de um legado de séculos”, Isabel
Borges; “É muito importante aprenderem
a respeitar tudo o que vão herdar, pois
nada disso se constrói de um dia para o
outro”, Susana Brito; “Não teremos qualquer futuro se não tivermos uma história de que nos possamos orgulhar. Não
somos donos, mas sim guardiões do património que nos foi confiado até ao momento em que o entreguemos à próxima
geração. Temos de mantê-lo com zelo,
humildade e espírito de serviço”, António
Filipe; “Orgulho nas raízes, respeito pelo
património e consciência nacional”, Teresa
Pires; “Gostaria muito que vivenciassem,
experienciassem e depois transmitissem o
que viveram com os seus próprios olhos.
Viver no Douro não é fácil. É desafiante
sob múltiplos pontos de vista. Mas vale a
pena! Só assim se salvaguardarão as raízes
deste Douro de paixão”, Catarina Castro.
Por fim, Lucília Monteiro: “Continuem a
cuidar do património natural e, em especial, deste fantástico território.”
E se Dioniso fosse enviado ao Douro?
Imaginamo-lo um viajante venturoso, verdadeiro deus grego, a brindar à saúde da
Humanidade: “Nós bebemos à memória
do bem-amado um vinho que nos embriagou antes da criação da videira” (Omar Ibn
al-Faridh, Elogio do Vinho, poema sufi do século XII). Teresa Joel
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Entrevista Paulo Lima

“O património tem algo fascinante,
nasce da vontade das comunidades”
Paulo Lima, o “homem Unesco”, apelido que dispensa, mas que se justifica por ter sido
responsável pelas candidaturas do Fado, Cante Alentejano, Arte Chocalheira, Morna (Cabo Verde)
e agora mais recente, das Bandas Filarmónicas (ainda em fase de preparação),
juntamente com a Fundação Inatel, a Património Imaterial da Humanidade

P

reocupado com a cultura, com
a sua salvaguarda, não pelo
objeto ou manifestação em si,
mas pelas consequências que
os fins das mesmas possam ter.
“Não podemos correr o risco de
ficarmos sozinhos.”
Uma conversa para ler num ano
em que a Inatel se associa à câmara
municipal de Évora na criação do
primeiro Festival Imaterial, um festival
onde pensamos e vivemos o património.
Nos últimos anos, temos tido mais
interesse, os portugueses, pela
preservação do Património Imaterial?
Sim, temos. Nos últimos 15 anos, o
Património Imaterial, e não apenas
em Portugal, é o programa da Unesco
que mais interesse tem despertado.
Hoje, quando falamos em Património,
associamos ao Património Imaterial e
isso deve-se a várias razões e uma das
quais é esta questão da diversidade, e se
compararmos com outros patrimónios,
como o Património Mundial, o
Património Imaterial fez aproximar
comunidades que aparentemente não
tinham património para serem inscritas
nessa comunidade do Património
Imaterial.
Portugal tem contribuído para o
Património Imaterial. O Paulo participou
em todas as candidaturas portuguesas?
Participei em algumas. Participei nas
do Fado, do Cante Alentejano, dos
Chocalhos e ajudei no processo de alguns
dossiês.
Qual o processo de uma candidatura?
O processo baseia-se acima de tudo
em dois caminhos: A dignificação
da comunidade, processo de
reconhecimento da comunidade –
implica que a comunidade tem que
integrar o processo. E acima de tudo, há
um segundo aspeto muito importante,
informar e emponderar a comunidade
daquilo que acontecerá a seguir à
inscrição, que será “o que é que eu vou
fazer com isto?”
E o que é que fazemos com isso?
Pode-se fazer tudo ou nada. Em Portugal
temos bons exemplos, aliás, Portugal
é considerado um bom exemplo na
apresentação e gestão do imaterial, tem
feito um caminho muito interessante.
Existem três listas neste programa da
Unesco, a representativa, a salvaguarda
urgente e as boas práticas. E Portugal,
que começou com um dossiê na lista
representativa, está neste momento
a apostar em dossiês na salvaguarda
urgente que é o mais importante e nesse
sentido Portugal é um país de referência.

beatriz lorena

Temos sabido aproveitar essa referência
a nosso favor, no que diz respeito
ao desenvolvimento e crescimento
económico do país?
Podemos dizer que o Património
Imaterial é considerado uma mais-valia para na questão económica, e
claro que é importante. Aliás, hoje o
Património Imaterial também serve
para criar identidade naquele destino,
no destino do património. Ou seja,
numa determinada região o Património
Imaterial cria uma diferenciação em
relação a outros territórios. Antigamente
viajávamos para ver o monumento A
ou B, hoje nota-se uma certa fadiga
nestes destinos, as pessoas agora querem
experienciar uma Sé, não vão apenas pela
dimensão histórica e estética, mas pelas
sensações. Embora eu ache que olhar
para o Património Imaterial apenas como
um produto turístico ou económico é
um empobrecimento de todo o processo.
Portanto, aquilo que eu acho que é
importante, hoje, no Património Imaterial
é perceber duas coisas fundamentais, a
diversidade – perceber que somos todos
diferentes – e que conseguimos criar
beleza de forma diferenciada.
Estamos a fazer tudo bem no que
diz respeito à salvaguarda do nosso
património? A Fundação Inatel é um
bom exemplo?
A Fundação Inatel é a entidade mais
interessante naquilo a que chamamos
de salvaguarda. De facto, a Inatel é a
instituição à qual devemos muito no
que diz respeito à tradição e folclore,
e quando falo em folclore não falo no
sentido pejorativo, mas no sentido de
apoiar e de criar oportunidade para
participarem em concertos e espetáculos,
mas também em todo o apoio que tem
dado na formação.
De quê ou de quem é que a salvaguarda
do Património Imaterial depende?
Está dependente da demografia, da
sustentabilidade dos territórios, que leva
a questões, “como posso manter um saber
como o cante, em povoações em que não
há jovens, como é que ele se transmite?
Como é que garanto a continuidade?”
Por exemplo, no caso dos chocalhos,
neste momento há apenas uma empresa,
embora familiar, de chocalhos, mas a
questão que se deve colocar é: “Se nós
não temos gado para ser achocalhado,
devo continuar o fabrico do chocalho
uma vez que não terá o escoamento
esperado?” A sustentabilidade dos
territórios não está a ser conseguida e
nem vai ser conseguida nas próximas
gerações.
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Mas a questão do Património Imaterial
exige também que se fuja da nostalgia
e temos que perceber que tudo tem um
ciclo de vida – nasce, desenvolve-se e
morre. Temos que ter consciência que
tudo nasce, vive e morre e que muitas
das coisas que consideramos que é
tradicional tem uma história que não
nasceu há muito tempo. Por exemplo,
quando dizem que o Cante Alentejano
nasceu há muito tempo, é importante
perceber que se calhar tem menos anos
de existência do que a Inatel (86 anos).
Aquilo a que chamamos cante alentejano
nasce a seguir à 2.ª Guerra Mundial.
Claro que o cantar em coro já existe há
mais tempo, sempre existiu, mas aquilo
a que chamamos de cante alentejano
(roupa, reportório) é uma construção que
foi criada, mas o que é importante com
o cante, e outras manifestações é que as
pessoas o reconhecem como sendo a sua
identidade.
O que é que está a acontecer com as
Filarmónicas, quem as vive reconhece
como sendo sua, da sua comunidade.
Neste momento o Paulo está a trabalhar
na candidatura das Bandas Filarmónicas.
É uma parceria com a câmara municipal
de Alcácer, Fundação Inatel, e o
ministério da Cultura de Cabo Verde.
Será a primeira candidatura, até agora,
como uma candidatura internacional em
Portugal ao Património Imaterial. E Cabo
Verde, porque em Cabo Verde há muitas
Bandas Filarmónicas. E acredito que tem
todas as condições para ser inscrita.
Candidaturas não haverão de faltar.

Portugal tem muita matéria prima…
O património tem algo fascinante, nasce
da vontade das comunidades. Se a
comunidade não decidir, não acontece,
aliás, nem chega a ser possível instruir
o processo. O Património Imaterial
só o é quando criarmos condições
para a Permanência, Transmissão e
Continuidade no tempo. Aliás, é o que
a Inatel faz com as Bandas Filarmónicas.
Além, de oferecer os instrumentos,
cria condições para que aquele grupo
cante/toque no presente e no futuro.
Mas ainda há mais duas áreas que
são precisas valorizar na candidatura
das Filarmónicas, a valorização do
seu património documentado e
instrumentário e a valorização das sedes,
dos coretos e os jardins. Conseguimos
perceber que há jardins que foram
criados a pensar no coreto, e o coreto é
este compromisso da Banda em tocar
para o povo.
Porque é que é importante haver este
investimento nas candidaturas? E ao
mesmo, como podem inspirar outros
países.
É importante porque acaba por inspirar
outros países a fazerem parte da
mudança. Por exemplo, numa altura
em que falamos de empoderamento
feminino, a morna, como manifestação
cultural e Património Imaterial, pode
ser um veículo para a valorização da
mulher no seu país. Sobre o cante, outro
exemplo, o Cante Alentejano é a única
forma que que aquela comunidade tem
para visitar e conhecer outros locais;

“O Património
Imaterial só o é
quando criarmos
condições para
a Permanência,
Transmissão e
Continuidade no
tempo. Aliás, é o
que a Inatel faz
com as Bandas
Filarmónicas”
permite que os mais velhos possam
sair. Não se discute aqui se o Cante
Alentejano é melhor do que outro cante,
essa não é a questão. Outro exemplo, é
o caso do Egito, a candidatura de uma
determinada tecelagem garantiu que
determinadas mulheres tivessem forma
de sobreviver. É muito importante trazer
as questões económicas e políticas para
dentro do dossiê.
Há pouco falou que tudo tem um ciclo
de vida, um início e um fim, no caso
dos chocalhos, se deixarem de ser

construídos fica tudo bem?
Não. Se isso acontecer é um drama,
primeiro porque há um “saber fazer”
que tem mais de 2000 anos; porque se se
perdesse a paisagem sonora provocada
pelos chocalhos é porque significaria que
já não haveriam animais que precisassem
dos chocalhos. Já há raças que estão a
desaparecer, como a cachena. E sem
animais, não há pastores, e isso também
é património imaterial. Não podemos
correr o risco de ficarmos sozinhos,
se todas estas coisas desaparecerem
corremos o risco de ficarmos mais pobres.
Temos que perceber que somos quanto
mais ricos quanto maior o universo for.
De regresso às Bandas Filarmónicas,
quais as bandas incluídas na
candidatura?
Sobre as bandas que vamos incluir na
candidatura são as que continuam a
desempenhar serviço social, as que atuam
em festas religiosas e não religiosas, e as
bandas que têm uma escola de formação.
São cerca de 600. Dessas 600, 100 estão
sediadas nos Açores. Falamos num total
de cerca de 30 mil pessoas envolvidas
nas Bandas e todos muito jovens, com
formação superior, e muito superior à
licenciatura.
Outros dados curiosos, maioritariamente
são mulheres e estamos a encontrar
músicos, que tocam em bandas
internacionais. Há uma pessoa que fez a
tournée da Madona e continuava a tocar
na banda nas festas da aldeia. Há um
sentimento de pertença geracional. É
fascinante. Maria João Costa
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Viajando com livros

PERMANÊNCIA DE CAMÕES
A sua obra é ele e Portugal – um Portugal que o fez e que ele nos entregou com a memória do
passado voltada para o futuro Por António Valdemar

O

10 de Junho integra-se nos
feriados nacionais que resistiram a alterações impostas
por conjunturas políticas.
Todavia, Os Lusíadas e a figura tutelar de Camões
possuem amplitude para
ultrapassar inaceitáveis apropriações.
Seja, mais próximo de nós, em regime
republicano, seja em ditaduras – nos
consulados de Salazar e de Marcelo
Caetano e para justificar a guerra colonial – seja, ainda, na liberdade e democracia restituídas pelo 25 de Abril.
Proclamada a República a 5 de outubro de 1910, para afirmar a hegemonia
do poder civil sobre o poder religioso, o Governo Provisório deixou de
reconhecer os «dias santificados» do
calendário litúrgico. Fixou, apenas, os
seguintes feriados e com uma denominação que acentuava o ideário republicano: 1 de janeiro, consagrado à
Fraternidade Universal; 31 de janeiro,
consagrado aos percursores e aos mártires da República; 5 de outubro, consagrado aos Heróis da República; 1 de
dezembro, consagrado à autonomia e
restauração da Pátria; e 25 de dezembro, consagrado à Família.
Decretou, ainda, que cada concelho,
segundo o critério dos respetivos municípios, escolhesse o seu próprio feriado. Lisboa elegeu o 10 de junho, para
evocar o Centenário de Camões realizado em 10 de junho de 1880 que passou a ser a certidão de nascimento do
Partido Republicano. Desde então institucionalizou um vínculo com Os Lusíadas, para celebrar a história de Portugal, o protagonismo de portugueses
que consolidaram a independência do
território e a abertura de Portugal ao
mundo.
Para esclarecer e contextualizar Os
Lusíadas sucessivas gerações de eruditos portugueses e estrangeiros têm
analisado canto por canto, estrofe por
estrofe, verso por verso e palavra a palavra. O conteúdo humano e a estrutura formal e concetual d’Os Lusíadas
distinguem-se das outras epopeias.
Tais como a Ilíada e a Odisseia de Homero e a Eneida, de Virgílio; a Divina
Comédia de Dante; a Chanson de Roland;
os poemas hindus: os Rig-Veda, o Mahabharata, o Bhagaval-Gitá, as lendas do
Harivança e as gestas do Ramayana. E
também da Jerusalém Libertada, de Tasso; do Paraíso Perdido, de Milton; do
Cid; d’A Messíada, de Klopstock; da
Henríada, de Voltaire; e do Kalevala, o
poema nacional da Finlândia. Também
é mais do que evidente não haver comparação possivel d’Os Lusíadas com os
poemas épicos, que surgiram em Por-

Camões visto
por Columbano

tugal, desde Jerónimo Corte Real, autor de Sucesso do Segundo Cerco de Diu
(editado em 1574, dois anos após Os
Lusíadas) até José Agostinho de Macedo que, em 1814, ousou escrever O
Oriente para querer suplantar Camões.
Os Lusíadas percorrem a História de
Portugal, a partir da fundação da nacionalidade até à descoberta do caminho marítimo para a Índia. O herói é
o povo português. Mas louvou Vasco
da Gama que comandou a viagem. No
Dicionário Breve d’Os Lusíadas, António
Moniz, Celeste Moniz e Olegário Paz
inventariaram trinta e nove ocorrências acerca de Vasco da Gama: ilus-

Para esclarecer e
contextualizar Os
Lusíadas sucessivas
gerações de eruditos
portugueses
e estrangeiros têm
analisado canto
por canto, estrofe
por estrofe,
verso por verso
e palavra a palavra

tre (I.12:7; III, 1:2), nobre (II, 16:1; VII,
44:4), forte (II, 107:7), sublime (III, 32:2),
discreto (VIII, 86:1), cauto (IX, 7:1), claro
(X, 3:4), felice (X, 75:8). E identificaram
através do substantivo capitão (quarenta e quatro vezes), dos pronomes pessoais eu (IV, 77:1) e tu (X, 53: 5-8) e dos
epítetos (o Luso - VII, 45:1: Conde - X,
53:7). Assim definiu e com os atributos
que definem um chefe, no século XV,
o homem e realização da Armada que
uniu o Ocidente com o Oriente.
Apesar dos elogios explícitos e implícitos a Vasco da Gama, também,
Camões privilegiou Duarte Pacheco
Pereira, o celebrado autor do Esmeraldo
de Situ Orbis. Fez parte do grupo que
D. João II constituiu para negociar o
Tratado de Tordesilhas. Pertenceu à armada de Pedro Álvares Cabral que desembarcou no Brasil. É a figura renascentista mais enaltecida por Camões.
Os Lusíadas destacam o fortíssimo (I,
14:5), o grão Pacheco; o Aquiles Lusitano
(X, 12:4), o invicto e forte Luso (X, 18:2).
Exaltou, ainda, (X, 15:2, 16:6, 17:6 e
19:5-7) o capitão-mor do mar e defensor
do rei amigo de Cochim.
A ação militar e a não menos relevante estatura intelectual e científica
de Duarte Pacheco Pereira não impediram que fosse preso por ordem de
D. João III, quando exercia o cargo de
capitão de S. Jorge da Mina. Em circunstâncias deploráveis morreu num
hospital de Lisboa. Antevendo o seu
próprio futuro, Camões (X, 23:3-6 e
25:2) denuncia a ingratidão real que
abandona à miséria e à desgraça os
seus filhos mais ilustres.
Quando assistimos à retomada do
fascismo, à recuperação de Mussolini
como paradigma político e social, e às
redições do Mein Kampf, de Hitler, cada
um de nós pode e deve recolher n’Os
Lusíadas a energia e indignação para
combater o ressurgimento dos nacionalismos populistas que fundamentam
regimes totalitários. O silêncio e a indiferença não podem facilitar a reabertura de novos Auschwitz e os desfiles dos
camisas negras pelas ruas italianas.
A supremacia d’Os Lusíadas, fruto do
génio de Camões que fixou a língua
portuguesa que falamos hoje, coloca-nos perante o poeta que enfrentou
os grandes problemas do seu tempo e
nos estimula a aprofundar as grandes
questões de todos tempos. Tudo quanto garante a liberdade e a democracia,
o pluralismo de opinião e crítica, a estabilidade e a confiança. Os Lusíadas
retratam Camões e Portugal – um Portugal que o fez e que ele nos entregou
com a memória do passado voltada
para o futuro.
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A Casa na árvore
A Bela-sombra
ou Ombú de
Entrecampos,
em Lisboa

A ‘erva gorda gigante’ falou com Deus
Pára-raios, reservatório de água, a Bela-sombra ou Ombú não é bem o que parece Por Susana Neves

S

abendo que a Bela-sombra, ou
Ombú (Phytolacca dioica), árvore
símbolo da Argentina, é considerada o ‘farol das pampas’, pedimos ao poeta e escritor Miguel
de Castro Henriques, que nasceu
em Buenos Aires e aprendeu
a andar a cavalo pela mão dos gaúchos,
para nos descrever esta paisagem inesquecível onde quase não existem árvores:
‘Nas pampas não há montanhas, nem há
vales, é uma planura contínua, são centenas e centenas de quilómetros de planura,
só com vegetação rasteira, pontuada aqui
e acolá por algumas árvores, entre elas, o
Ombú. É um horizonte tão infinito que a
certa altura parece o mar e tal como o mar
reflecte o céu.’
É pois nesta planura quase infinita, onde
o céu e a terra se confundem e os gaúchos,
espécie de cowboys sul-americanos, levam
os cavalos e o gado – sobretudo vacas e
ovelhas – a pastar em regime de transumância, que segundo o poeta uruguaio
Juan Zorrilla de San Martín, o Ombú oferece ‘o melhor fruto do Sol’: a sua ‘sombra’.
De resto, tal como San Martín confessa no
livro El Sermón de la Paz, 1924, o Ombú, sua
árvore favorita, não desperta qualquer tipo
de ‘apetites’, não serve para comer, não serve para obter madeira, nem sequer dá boa
lenha, serve apenas para dar sombra, o que
numa terra onde predominam as gramíneas, não é pouco!
É que o Ombú (da família das Phytolaccaceae), entre os brasileiros também chamado Cebolão e Ceboleira, na realidade,
não é uma árvore como a maior parte
das pessoas pensa, mas uma planta herbácea arborescente, uma erva que se agigantou e por isso em vez do seu tronco e
ramos formarem um cerne duro e denso,

pelo contrário, desenvolvem uma estrutura esponjosa semelhante ao interior de
uma cebola, que constitui um verdadeiro reservatório de água, protegendo-o
dos incêndios. Planta caudiciforme, por
possuir uma base suculenta, esta espécie
vegetal de grande porte é afinal, como
se diz na língua tupi outrora falada pelos

Folhas e rebentos de flores da Bela-sombra

Gaúcho da República da Argentina,
fotografia de Courret Hermanos, Lima, Perú
(ca.1868)
Cortesia da Library of Congress, EUA

indígenas do sul do Brasil, um Caruru-guassú, ou seja, uma ‘erva gorda gigante’
ou, se quisermos evocar o poeta chileno
Pablo Neruda, o verdadeiro ‘rei das ervas’.
Uma lenda sul-americana explica como é
que o Ombú, Cebolão, Ceboleira, Bela-sombra e Caruru-guassú recusou ser igual às outras árvores: quando Deus criou o mundo
deu a todas as árvores a oportunidade de
Lhe dizerem como queriam ser. Umas pediram para serem altas, outras para serem
belas, outras para serem fortes, o Ombú
pediu apenas para dar sombra aos caminhantes e que no seu tronco nunca fosse
possível cravar um prego. Muitos séculos
passados, após a crucificação de Jesus, o
Ombú foi de novo ter com Deus e recordou-Lhe que nunca tinha querido servir
de cruz, como outras árvores o haviam desejado, nem pretendera ser bonito nem tão
pouco forte. Ao ouvi-lo Deus comoveu-se
e por gratidão concedeu-lhe o poder de
crescer rapidamente e deu-lhe folhas que
os insectos dificilmente conseguem comer.
Pese embora o papel crucial de fornecer
sombra aos viajantes e animais das pampas e de constituir um marco geodésico na
paisagem, fornecendo alojamento seguro
aos polinizadores e alimento a muitas aves,
sobretudo ao ‘chupi brilhante’, persiste até
hoje, entre as gentes do nordeste argentino
a crença do Ombú ser uma ‘árvore de mau
agoiro’, considerando-se perigoso viver
numa casa construída debaixo da sua copa
verde. No estudo de etnobotânica intitulado El ‘Ombú’ (Phytolacca dioica: Phytolaccaceae) en la vida del hombre de Iberá, Analia Pirondo e Héctor A. Keller, investigadores da
Universidad Nacional del Nordeste (Instituto de Botánica del Nordeste), situada na
cidade de Corrientes, na Argentina, explicam que este temor resulta de, na cosmo-

visão ameríndia, se pensar que o Ombú é
habitado por um porá, um ‘dono ou proprietário’ que investe a árvore de determinadas
faculdades como o ‘intento’ e a ‘reflexão’ e,
nessa medida, permite-lhe defender-se de
‘podas excessivas’, castigando ferozmente, inclusive matando, quem as pratica.
A nosso ver, trata-se de um mito que impele à intocabilidade e consequente preservação dos últimos espécimes e da cultura
gaúcha que invocam: nos seus ramos os
gaúchos suspendiam as carnes para os asados, à sua volta reuniam-se as gentes para
dançar, e alguns marotos, traindo o espírito
sereno do Ombú, esse ‘grande avô das coisas tranquilas’ (Carlos Sabat Ercasty, 1924)
que pode alcançar mais de 20 metros de
altura, preparavam uma beberagem, feita
de folhas trituradas de Ombú e congonha,
também chamada erva-mate (Ilex paraguarienses), capaz de rapidamente activar os
intestinos do mais obstipado dos mortais.
Usado como planta tintureira (dos seus
frutos obtém-se a cor vermelha) e medicinal
(as folhas são purgantes), o Ombú (primo da
Uva-de-rato, a Phytolacca americana, herbácea invasora em Portugal) foi descrito pelo
padre uruguaio José Manuel Pérez Castellano, no texto intitulado Las Observaciones
sobre Agricultura, de 1813, como um poderoso pára-raios. Quando uma trovoada pairava sobre esta ‘erva gigante’, cujos ramos
e troncos se estima serem constituídos por
80 % de água, deviam afastar-se os cavalos,
não fosse o ‘fogo’, ou seja, o raio, mergulhar
no seu interior, causando uma ‘explosão
espantosa’ que os atingisse. Ao ouvi-la fugiriam espavoridos os pequenos roedores
das pampas, e no céu, as aves de rapina ao
vê-los esfregariam as garras de contentes.
[A autora escreve de acordo com a antiga ortografia]
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MEMÓRIAS DE JÚLIO ISIDRO

MARGARIDA UMA FLOR
NO PALCO E NA VIDA
dr

S

ei que é verdade quando a Margarida Carpinteiro diz que gostava de parar de trabalhar, para
se dedicar à escrita.
Mas ela sabe que a reforma
“não é de ricos” e que há que
trabalhar para “a comidinha”.
Conheço bem a mulher Margarida que
se recria, há largos anos, em personagens,
no palco e nos ecrãs.
Uma figura frágil, mas forte como o seu
lado beirão onde tem as raízes e recordações de infância.
Uma actriz que conheci no teatro A
Barraca quando encetava o caminho definitivo da arte de representar, deixando
empregos chatos, daqueles que nem a
imaginação deixam voar.
Foi ali no minúsculo espaço da rua Alexandre Herculano que a vi em peças como
o Zé do Telhado ou o D. João VI.

E foi pelo que vi que a convidei para o
meu “Passeio dos Alegres” na RTP onde
fez a deliciosa personagem da Dona Dores Paciência sempre muito “propênsica”
a maleitas e achaques.
O sucesso foi tão grande que até gravou um disco a cantar “Que aflição tão
grande”.
No meu “Festa é festa” fez uma ciganita
Dora que leu a palma da mão de grandes
celebridades e que me baptizou como menino Julinho.
E aconteceu a personagem da Mariette
que emocionou o país na “Vila Faia”, a primeira telenovela portuguesa. Chorei com
a ternura triste que ela emanava, eu e toda
a gente.
Das verdadeiras dores não quer falar
porque o sofrimento dos outros é sempre uma relação distante com quem os
lamenta.
A beirã, de vez em quando migra para
a aldeia de Vales de Cardigos, mas volta

sempre porque nós queremos continuar
a vê-la representar. No seu refúgio vai escrevendo, para surpreender tudo e todos
com uma obra de grande intimismo “Ninguém morre de véspera” que li e reli, porque as palavras bem escritas são claras de
emoções como o cristal da alma de quem
as assina.
Tão segura no registo sério como brilhante no humor, as suas personagens nas
séries do Herman José “O tal canal”, “Hermanias”, “Humor de perdição” e “Casino
Royal” revelam uma comediante que faz
rir fazendo cócegas nos cérebros de gente
inteligente.
Não vale a pena listar as séries e novelas
por onde tem deixado rasto de talento, a
minha querida Margarida que convidei
mais uma vez para interpretar a dona
Pacaró, a velha costureira diária de casa
da minha avó. Que “boneco” tão fofo ela
criou, entre a ternura e a ingenuidade.
E nas pausas, lá vinha mais um livro,
desta vez “Um animal desconhecido” que

a confirma como uma escritora que não
precisa da notoriedade pública para ser
procurada por espectadores/leitores.
A Margarida é uma frágil forte, uma
tímida que parece extrovertida, uma mulher de saúde delicada, mas sã como uma
maçã crescida nas suas terras da Beira
Baixa.
Escrever sobre a actriz e mulher Margarida Carpinteiro é também um acto de
contenção para não exagerar em elogios,
o amor (sim, posso dizer amor sem macular os nossos rumos de vida) que tenho
por ela.
Sei que se considera uma abençoada
por ter trabalho e lá está na novela “Amor
Amor” revelando em cada palavra, em
cada gesto a actriz suave e segura que
queremos ver durante muitos mais anos.
Segundo a Margarida, “ela anda por aí,
até esse dia”.
Esperamos mais um livro no aconchego
da aldeia, à lareira dos seus sonhos.
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

Galp_Imprensas_Inatel_259x393,7mm_OL.pdf 1 26/04/2021 14:52:13

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

12 TL JUL-AGO 2021

entrevista Nuno Artur Silva
Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media

“É urgente que se discuta
uma legislação,
uma hipótese de regular
o espaço digital”
Nunca, como hoje, o setor dos Media, do Cinema e do Audiovisual mudou tanto
e em tão pouco tempo. A digitalização não é mais um assunto do futuro, é um assunto urgente
do presente, mas “com calma, para que seja o mais rápido possível”.

U

ma conversa sobre o
investimento em mais de
155 salas de cineteatros, em
todo o país e os 93 milhões
disponíveis; a aposta na RTP
África e a vontade de criar
um canal do Conhecimento;
a discussão sobre o artigo 6.º da Carta
Portuguesa de Direitos Humanos na
Era Digital e o incentivo a que todos
os agentes culturais, assim como o
ministério, procurem todos os apoios
para continuarem ativos.
Quais as medidas para a retoma nos
setores dos Media, Audiovisual e no
Cinema?
Nós tínhamos apontado para este ano,
2021 como sendo o ano das reformas
estruturais, ou seja, há um conjunto
de dossiês que são muito importantes
para definir o território do cinema e do
audiovisual e em que estamos a trabalhar.
No que diz respeito à transposição da
diretiva audiovisual europeia, estamos
agora na fase final da regulamentação, e
isto que determina, quais as obrigações
dos operadores internacionais em
Portugal, como é o caso da Netflix, HBO,
Disney, Amazon, essa diretiva é uma
peça estrutural; outro instrumento muito
importante é o contrato de concessão da
RTP, a revisão que estamos a fazer e que
está na fase final de recolha de opiniões
e ainda o plano de estratégia do cinema
e do audiovisual, que estamos a rever
e que o ICA deverá ver aprovado este
ano. Conseguimos também aprovar,
no Conselho de Ministros Especial da
Cultura, o prolongamento do Fundo do
Turismo do Audiovisual por mais um
ano.
Para além desta medida e das reformas
restruturais, temos ainda, com efeito
imediato, as medidas que foram tomadas
durante o período de emergência. O

que o ICA (Instituto do Cinema e do
Audiovisual) não gastou foi usado para
apoiar o setor do cinema e do audiovisual
e, para além desse valor, mais 1 milhão
e 400 mil euros que reforçaram essas
medidas. Ou seja, estes apoios ajudaram
e fizeram com que os projetos de
filmagens que estiveram parados durante
o confinamento pudessem retomar.
No que diz respeito à RTP, que apoios?
Nós temos uma tutela de
acompanhamento coordenado, ou seja,
desde que existe o conselho do modelo
geral independente não é o governo que
nomeia ou demite na RTP, aquilo que o
governo tem com a RTP, neste momento,
é a revisão do contrato de concessão
e o lado das finanças. Mas aquilo que
nós fizemos desde o primeiro momento
foi falar com o ICA, esse sim, tutelado
por nós, que era preciso criar linhas
de apoio de reforço provocadas pelas
dificuldades da pandemia e também
sensibilizamos a RTP para fazer algo
como dar adiantamentos a quem tinha
projetos de ficção, documentários e série,

“Temos que estar
todos despertos
para encontrar
formas para que
a vida cultural
regresse a uma
normalidade que,
se não puder ser
total, que seja com
a maior segurança
possível”

para que pudessem continuar a manter
as estruturas, e a RTP fez isso. Aliás, a
RTP realocou o dinheiro que não gastou
para outras necessidades como o apoio
do cinema e audiovisual.
Concorda com a existência do
Certificado covid – quem já foi vacinado
– para eventos desportivos e culturais?
Temos que estar todos despertos para
encontrar formas para que a vida cultural
regresse a uma normalidade que, se não
puder ser total, que seja com a maior
segurança possível, portanto todos os
contributos para o regresso são bemvindos e devem de ser analisados.
Cinema e o streaming. Corremos o risco
de ter as salas de cinema vazias?
A dimensão de ato público e social que o
cinema de sala tem, não me parece que
coloque o cinema em perigo e julgo até
que pode haver um reforço da vontade
de ver filmes em sala. Acredito que uma
coisa (a procura pelo streaming) não
substitui a outra. Não tenho medo do
streaming e não me preocupa que se veja
cada vez mais em conteúdo na TV e
nos dispositivos móveis, porque quanto
mais ofertas tivermos, mais facilmente as
pessoas terão oportunidade de chegar às
obras.
Aliás, deixe-me dizer, que uma das
coisas para as quais estamos mais
entusiasmados é o dinheiro do PRR
e a sua aplicação na digitalização no
cinema português. Com esse dinheiro
conseguirmos equipar as salas do país
com máquinas de projeção digital. Algo
inédito, teremos mais de 155 salas de
cineteatros em todo o país equipadas
para receber qualquer tipo de cinema e
vai ainda permitir digitalizar o cinema
português em quatro anos para que toda
a gente possa ver qualquer tipo de filme.
Estamos a falar de um investimento de 93
milhões de euros.
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O que o preocupa no futuro da
imprensa?
Preocupa-me a questão central do
jornalismo que é a defesa da liberdade
de imprensa. Sempre houve a separação
dos poderes entre governo e informação,
mas estamos a viver uma situação inédita
que é a fragilização do setor, a crise da
imprensa, e isto obriga a que o governo
pense em medidas de recuperação sem
tornar os jornais reféns de qualquer
apoio que possa chegar às redações.
A nível europeu é uma questão muito
debatida e há apoios aos quais os
Órgãos de Comunicação Social podem
recorrer mas sempre dentro das questões
relacionadas com a digitalização,
inteligência artificial ao serviço dos
media. Cabe aos OCS irem atrás desses
fundos para se modernizarem. O que
estamos a fazer é reforçar a aposta em
projetos de literacia mediática. Falo
de um deles, o projeto Leme com o
ministério da Educação, que coloca a
literacia mediática nas escolas.
Ainda sobre a RTP, qual o impacto da
pandemia na estação pública?
A pandemia teve impacto na televisão
pública, mas não afetou a vida normal
da RTP. O que se pede à RTP é que
continue com a sua missão de promover
a diversidade e fazê-lo, sobretudo,
livre daquilo que os privados têm que
é o de enveredar pelo caminho da
comercialização dos conteúdos, mas por
outro lado, oferecer aquilo que o mercado
não está a oferecer e que do ponto de
vista da comunidade portuguesa é
necessário. Por exemplo, cabe à RTP
produzir e ter uma atitude decisiva no
cinema português, contribuindo com
financiamento para filmes, que de outra
forma dificilmente existiriam. Mas a
RTP não é só televisão, também é rádio,
e tem que garantir que os todos canais

da RTP cheguem às diferentes minorias
que existem no país inteiro, daí haver
programas de autor que se destinam a
públicos específicos e que se não fosse a
RTP não existiriam. Essa é a preocupação
que temos quando trabalhamos no
contrato de concessão, garantir que a
RTP continua a fazer o seu trabalho de
chegar a todos e não só aqueles que
comercialmente conseguem existir.
E essa garantia reflete-se na RTP África,
Madeira e Açores.
São mesmo obrigações que estão escritas,
é inquestionável a existência de canais
regionais como a RTP Madeira, RTP
Açores, e é obrigatório dotar esses
canais de meios para conseguirem
criar programação própria. No caso
da RTP África, vai ser reforçado após a
decisão do governo e vai estar em sinal
aberto para toda a população. E ficou
também previsto a criação de um canal
do Conhecimento para responder aos
desafios do excesso de informação para
que possamos responder e esclarecer com
factos e com ciência. A existência desse
canal depende de financiamento.
Qual a sua opinião sobre a discussão
sobre o artigo 6.º da Carta Portuguesa
de Direitos Humanos na Era Digital
provocada por outros partidos políticos?
É uma discussão muito útil e necessária, e
é urgente que se discuta uma legislação,
uma hipótese de regular o espaço digital
e isto dever ser feito dentro do contexto
europeu, que já está a trabalhar neste
tema.
Sobre o artigo 6.º, a pior armadilha
em que podemos cair era a de discutir
isto de forma ligeira e ao sabor dos
“soundbites”. De facto, o artigo 6.º é o
mais problemático, mas é por isso que ele
está a ser discutido. A regulamentação
vai ser decisiva. A lei foi aprovada no
seu todo, mas agora é precisa a discussão

“A RTP não é só
televisão, também
é rádio, e tem que
garantir que os
todos canais
da RTP cheguem
às diferentes
minorias
que existem
no país inteiro”

da regulamentação para percebermos
como é que a lei se aplica. Temos ainda
que estar alinhados com o Digital Act
Europeu, e rever e discutir a atualização
da nossa lei da imprensa.
A realidade mudou tanto e tão depressa
no meio digital que a legislação tem que
ir atrás, não pode demorar muito tempo
porque estamos a falar de um território
que é de facto selvagem e é importante
que a lei se pronuncie.
É preciso regular muito bem, com
calma, e fugir da espuma política, é uma
importância que vai para lá dos partidos,
é uma importância estrutural para a
qualidade da informação e das nossas
vidas digitais.
E que seja rápido…
Temos que ir com muita calma para que
seja o mais rápido possível.
Enquanto secretário de Estado, qual o
maior desafio até agora?
O grande desafio foi vir preparado para
uma coisa e, de repente, como todo o
país, sermos confrontados com uma crise,
com uma dimensão que nunca houve e
não termos, de imediato, instrumentos
para acudir às necessidades óbvias que
surgiram e que afetaram o país inteiro, e
o setor cultural em particular. O grande
desafio foi encontrar uma forma de
responder a esta pandemia terrível
dentro de um curto espaço de tempo. De
referir que a cultura usou mais de 230
milhões de euros em apoios, é inédito.
O valor que vamos receber dos apoios
europeus já aprovados, o que será
alocado à cultura?
Desde logo os 93 milhões para a
digitalização do cinema, património,
compras de equipamentos digitais, para
além dos valores que chegarão da Europa
Criativa, entre outros, e aí cabe-nos a nós,
ministério e agentes culturais procurarem
linhas de financiamento. Maria João Costa
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VIAGEM Grécia

DR

Atenas

As grandiosas heranças
Antigo berço da civilização ocidental, da democracia e das artes. Entre palácios, teatros, templos
e santuários, os deuses e os homens souberam cultivar a paixão

S

ob a proteção de Xenos, deus
dos estrangeiros, velando pelo
cumprimento da norma da hospitalidade, aterramos na capital
da Grécia. Atenas foi uma importante cidade-Estado helénica do século VIII a.C., e durante
cerca de mil anos, o centro clássico da
civilização ocidental. A planície da Ática
acolhe a cidade ampla, movimentada e
ruidosa, em torno da majestosa Acrópole. Chegando ao topo da colina rochosa,
a 150 metros de altitude, encontram-se as
extraordinárias edificações do século V
a.C., Pártenon, Erectéion e Propileus. Na
base da colina, o pórtico de Êumenes, do
século II a.C. e Odéion de Herodes Ático,
do século II d.C.
Durante quatro dias, na companhia
de motorista de turismo e guia privado,
fazemos um circuito clássico pelo Peloponeso, com breve paragem no canal de
Corinto. Visitamos o famoso Teatro de
Epidauro, do século IV a.C., mundialmente conhecido pela sua acústica. Continuamos até Micenas. Antiga cidade fortificada onde, segundo Homero, viveu o
rei Agamémnon. Vemos o sítio arqueológico, com a porta dos leões e o maior dos
túmulos que foi atribuído a Agamémnon.
Partimos para Olímpia, atravessando as
cidades de Tripoli e Megalopolis.
Depois vamos ao Santuário de Zeus,
construído entre 470 e 456 a.C., instalações do Estádio Olímpico, cenário dos
primeiros Jogos Olímpicos, onde é acesa a mítica chama olímpica, de quatro
em quatro anos. O museu arqueológico
expõe achados desde a pré-história até
ao início da era cristã. O nosso caminho prossegue pelas planícies de Ilíada,
Acaia, e sobre a ponte que cruza a baía
de Corinto, de Rion a Antirion, passando pelas cidades portuárias de Lepanto
e Itea.

Templo e oráculo de Apolo
Um conhecido mito grego conta como Ícaro colocou asas de cera para fugir do cativeiro às mãos de Minos, rei de Creta. Mas
voou demasiado próximo do Sol, caindo

no mar quando as asas de cera começaram
a derreter. Do alto, Ícaro talvez tenha avistado o monte Parnaso, cujo pico de 2457
metros se ergue próximo de Delfos, onde
moravam as Musas.
As marcas arqueológicas do culto de
Apolo, mostram as impressionantes ruínas do templo e do oráculo, fundado no
segundo milénio a.C., no lugar austero e
grandioso de Delfos. O museu arqueológico conserva muitos achados das ruínas,
incluindo a célebre escultura de Auriga,
condutor de carro do século IV a.C., uma
das raras representações gregas originais
em bronze.
Delfos foi um poderoso instrumento
divinatório com influência geopolítica na
Grécia Antiga. Atualmente, Património da
Humanidade. Há um mito sobre Zeus ter
soltado duas águias, uma do lado poente,
outra do lado nascente. Depois, as duas

GRÉCIA CLÁSSICA COM METEORA
DATAS: 4, 11, 18 e 25 de agosto |
2, 9, 16, 23 e 30 de setembro
PARTIDA: Lisboa
Partida garantida com o mínimo
de 4 participantes
Informações: Tel. 210 027 000
| turismo@inatel.pt | www.inatel.pt

VIAGEM PRIVADA EM EXCLUSIVO

Com um motorista de turismo privado,
e guia local, para conduzir de forma
segura, dar pormenores turísticoculturais relevantes, verificar se todos
os detalhes estão tratados, garantindo
que a viagem seja memorável.

aves pousaram ali mesmo, no ponto geográfico de Delfos. O local foi considerado
o centro do mundo, o “umbigo” da Terra.
Nas pedras do templo foram gravadas
diversas máximas como: «Conhece-te a ti
mesmo», «Conserva a moderação», «A justa medida é o que há de melhor».
Os gregos foram um dos primeiros povos do Ocidente a sentir necessidade de
compreender o mundo. Os filósofos da
Grécia viam no Cosmos a manifestação
do princípio organizador, que se refletia
nas relações equilibradas entre os astros,
a dinâmica da cidade e a própria vida individual.
Vêm à memória os primeiros versos de
um poema de Herberto Helder: «Li algures que os gregos antigos não escreviam
necrológios,/ quando alguém morria perguntavam apenas:/ tinha paixão?» (A Paixão Grega).
DR

Delfos

16 TL JUL-AGO 2021

Inatel celebra o 86. aniversário
0

Coluna
DO provedor

Manuel Camacho

provedor.inatel@inatel.pt

A

Fundação Inatel celebrou, no passado dia 13 de junho, 86 anos de
vida no Teatro da Trindade com
um concerto de homenagem ao
fadista Carlos do Carmo.
Marco Rodrigues, fadista, produtor e intérprete, subiu ao palco com um concerto
de homenagem ao fadista que nos deixou
no início deste ano. “Produzi este concerto
de homenagem ao Carlos do Carmo porque tenho um percurso com ele que me
permite conhecê-lo e conhecer tudo aquilo que ele fez, ele era a minha referência”,
diz Marco Rodrigues sobre o espetáculo.
O fadista começou a trabalhar com Carlos do Carmo em 2010 e desde então que
têm uma admiração enquanto músico e

Francisco Madelino,
presidente da Fundação
Inatel, e Diogo Infante

enquanto ser humano. “A seriedade do
Carlos do Carmo com esta música (fado),
não era só pelo trabalho dele mas pela responsabilidade que ele sentia em relação às
novas gerações.”
O Teatro da Trindade encheu-se de individualidades que têm contribuído nos últimos anos para a Fundação Inatel, e com
mensagem do Primeiro-Ministro, António
Costa, que por motivos de agenda não
conseguiu marcar presença. M.J.C.

António Costa felicita a Inatel
“Não tendo podido estar presente,
pretende o Senhor Primeiro-Ministro
exprimir o seu apreço pelo evento.”

Festival Imaterial,
Património Pensado e Vivido

A

Fundação Inatel é coorganizadora
do Festival Imaterial, juntamente
com a câmara municipal de Évora. A primeira edição do festival
decorreu de 18 a 27 de junho, em
Évora, cidade consagrada pela Unesco
como Património Material desde 1986.
O festival nasceu da vontade de salvaguardar o património imaterial que
tanto caracteriza e valoriza o nosso país.
Desde o Fado, ao Cante Alentejano, passando pelos Chocalhos, o nosso país tem
ganho cada vez mais notoriedade no que
ao Património Imaterial diz respeito, e
essa notoriedade tem sido refletida em

áreas como a cultura, turismo e economia.
O Imaterial é reflexo dessa vontade de
continuar o trabalho de salvaguarda, com
concertos que levam ao palco a música
tradicional dos quatro cantos do mundo,
como Turquia e Hungria, com Ayrun, Mónika Lakatos, respetivamente, a fusão de
grupos como o Grupo Cantares de Évora – coral misto fundado em 1979 – com
os sardos Cuncordu e Tenore Orose. O
Imaterial foi encontro, discussão, fusão e
difusão do mundo em Évora. A par dos
concertos, houve espaço para conferências, residências artísticas e entrega de
prémios. M.J.C.

Popular Dentro de Portas

O
O Gajo

Projeto Inatel regressa com a cultura para todos. As cidades de Almada, Figueira da Foz e Santarém,
receberam o Popular Dentro de
Portas, o já conhecido Popular na
Rua, mas adaptado às regras de desconfinamento anunciadas pelo Governo.
Projetos musicais de raiz tradicional
portuguesa com novas abordagens, como
os Magano (música tradicional alentejana), SAL (novo projeto musical nascido
durante a pandemia), OMIRI (o remix de

música e vídeo de cantares populares), ou
O Gajo (que traz a energia eletrizante de
uma guitarra elétrica à viola campaniça),
subiram ao palco de teatros e espaços locais, com concertos gratuitos para todos.
Para artistas como os Magano, Omiri e
Stereossauro foi a primeira vez que voltaram a atuar para o público, pós-segundo
confinamento, e a emoção era visível e
contagiante, artistas e público, ninguém
ficou indiferente àquele que foi o regresso
à cultura. Em segurança. M.J.C.

“M

udam-se
os tempos,
mudam-se as
vontades”.
Desde Luís
de Camões
a José Mário
Branco, quantos de nós já não
pronunciaram esta frase “batida” …
como diria Sérgio Godinho?
E por que será que tantas vezes
nos vem à memória frases como
esta?
Eu diria, sem receio de cometer
um grande erro, que tudo tem a ver
com a palavra VONTADE.
A vontade, a maior ou menor
força dela, é um dos mais
importantes “motores” do rumo das
nossas vidas.
É a vontade que nos leva a
encontrar o melhor caminho,
a enfrentar os medos, a mudar
as decisões. Sem ela todas as
caminhadas corriam o risco de ser
interrompidas e, provavelmente,
muito poucas chegariam ao fim.
E se houve muitos momentos,
na nossa já longa história de
portugueses no mundo, em que
a “força de vontade” teve uma
importância crucial, o que vivemos
agora será, de certeza, mais um
daqueles em que essa força nos vai
dar imenso jeito.
A pandemia, que nos atingiu
a todos sem exceção, deixou e
continua a deixar algumas marcas
das quais é fundamental libertarmonos.
O “medo” que se instalou em
muitos de nós devido aos perigos
que podem advir de atitudes tão
naturais e simples como um abraço,
um aperto de mão, um beijo ou
apenas um olá mais próximo, fez
surgir um sentimento desconhecido
ao qual, no mínimo, podemos
chamar de “constrangimento” …
É esse sentimento, que nos retrai
e nos inibe, que temos que vencer.
Para já ainda não nos afetos, mas
nas idas aos locais públicos como
restaurantes, espetáculos, festivais,
feiras…
Sempre com responsabilidade.
Cumprindo as regras, vamos todos
fazer um esforço para viver nesta
nova normalidade e assim, mais
uma vez, vencer o “medo” … pela
“força de vontade”.
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Outros Mundos

Kimmo Pohjonen – há 30
anos a explorar a música
que ainda não foi feita
O Ciclo Mundos recebeu o finlandês inovador Kimmo Pohjonen. Compositor,
produtor, performer, explorador e transgressor sonoro

O

também acordeonista camaleão,
que tem actuado em festivais de
música tradicional, clássica, jazz,
rock e electrónica, já perdeu a
conta às vezes que veio ao nosso
país apresentar as suas variadas
criações: Kluster, KTU, Uniko,
Skin e, simplesmente, a solo.
Kimmo Pohjonen tem acompanhado
de perto a evolução da história dos
nossos festivais de músicas do mundo.
Do Sons em Trânsito de Aveiro, ao FMM
de Sines, ao Med de Loulé e ao itinerante
Festim com sede em Águeda. Até ao Ciclo
Mundos onde veio, ao Teatro da Trindade,
efectuar uma retrospectiva do seu
repertório em formato a solo.
Dois dias antes, passou pelo Convento
São Francisco de Coimbra com o quarteto
de cordas finlandês Proton String Quartet,
com o qual interpretou a peça clássica
Uniko. Suite composta a quatro mãos
entre Kimmo Pohjonen e companheiro de
longa data islandês Samuli Kosminen para
ser inicialmente tocada e gravada com o
ensemble norte-americano todo-o-terreno
Kronos Quartet. Excepções à regra de um
longo período de hibernação, provocado
pela pandemia de covid-19, que Kimmo
Pohjonen aproveitou para se “redefinir
musicalmente”. Ao longo deste último
ano, trabalhou arduamente em casa no seu
novo projecto a solo UZone, que irá estrear
ao vivo no próximo mês de Novembro em
Helsínquia.
O Tempo Livre conversou com este
“samurai” futurista sobre estas três

décadas de carreira musical.
No documentário “Soundbreaker”, vemolo com 19 anos a ser entrevistado por
um apresentador de televisão finlandês.
Quando ele lhe pergunta se desejava
tocar música pop ou clássica, respondeu
todos os tipos de música. Nessa altura
já idealizava este percurso de músico
multidisciplinar e ecléctico?
Comecei com 10 anos com o meu pai a
tocar folk na minha aldeia que tinha uma
grande tradição de música para acordeão.
Mais tarde, música de dança. Houve
períodos em que toquei apenas música
clássica, sobretudo entre os 15 e os 18 anos.
Aos 19 anos, entrei na Academia Sibelius
e isso abriu-me as portas para explorar
géneros de todo o mundo. Quando
comecei a compor a minha própria música,
não queria pôr etiquetas provenientes
de nenhum lado. Queria que fosse o que
tivesse de ser. Há muita gente que me
pergunta “que tipo de música é esta?”. Para
mim é música do Kimmo Pojhonen. Não
quero categorizá-la e é por isso que toco em
festivais de músicas do mundo, de clássica,
de rock, de electrónica. É muito bom esta
música não ser colocada em caixas.
Nessa altura, tinha uma certa vergonha
de tocar acordeão e isso parece ser
transversal a muitos músicos que tocam
este instrumento. Porque é que o acordeão
tem esta má reputação?
Penso que ainda hoje continua a não ser
muito bem usado (risos). Estou há quase
30 anos a combinar a electrónica com o
acordeão. E sinto que há ainda muito

por explorar nesta junção. Ao longo
deste tempo, tenho viajado muito pelo
mundo e não tenho encontrado muitos
solistas de acordeão. Geralmente, tocam
o mesmo tipo de repertório. É, por um
lado, um instrumento limitado pela forma
como muitos músicos o usam. E, muito
frequentemente, ligado a um reportório
de música tradicional. Eu gosto de música
tradicional. Toco-a e tenho um profundo
respeito por ela. Mas gostava que os
músicos explorassem mais aquilo que
poderá ser o futuro do acordeão.
Ainda assim, tem havido alguns projectos
inovadores de acordeão como, por
exemplo, o Accordion Tribe do qual fez
parte a sua antiga colega da Academia
Sibelius, Maria Kalaniemi.
Há alguns músicos ou projectos
inovadores, mas o mundo está cheio
de tocadores de acordeão que não
experimentam, não inovam o repertório
para este instrumento. Para mim, há
imensas possibilidades de melodias,
harmonias, ritmos em simultâneo e, de
uma certa forma, isso não tem sido bem
explorado. Penso que isso explica essa
má reputação que o instrumento tem. Na
língua finlandesa, o acordeão designase de “hanuri”. E “hanuri” é também
sinónimo de idiota (risos). Há muitas
piadas na Finlândia sobre isto. Ficaria
muito satisfeito em ver mais acordeonistas
experimentais a conseguirem melhorar a
reputação do instrumento.
Voltando a esses tempos da Academia
Sibelius e dos ensinamentos do director

e mestre Heikki Laitinen, com quem
gravou o álbum “Murder Ballads” (em
2012), qual foi a sua ideia matriz que
orientou a sua carreira musical?
Foi tudo para mim enquanto músico.
Uma das melhores escolas onde encontrei
tanta coisa nova. Sentia-me bastante
entusiasmado a tocar música tradicional, a
aprender coisas de antigos acordeonistas,
de tocar com respeitados músicos como
o Arto Järvellä [NR: que tem gravado
nickelharpa nos discos de Kimmo
Pohjonen] música muito tradicional. De
receber vários ensinamentos, sobretudo
de Heikki Laitinen, que defendia que a
folk não era apenas música do passado, é
uma música de futuro. Isso abriu a minha
cabeça. Não há barreiras, não há limites.
Tudo pode ser explorado, testado. Passei
a chamar à minha música apenas música.
Deixei de chamá-la de folk ou de música
para acordeão. A Academia Sibelius
é uma grande escola. Recebi grandes
ensinamentos não apenas de Heikki
Laitinen, mas de vários professores de
todo o mundo. Foram tempos fantásticos.
Na altura em que tocava com Kari Raimen
(de Värttinä) nos Ottopasuuna (início dos
anos 90), já fazia imensas experimentações
com o acordeão num ambiente de folk e
de música acústica. Eram os ensinamentos
da Academia Sibelius a serem testados
em direcção à música do futuro?
Sim, para mim, Ottopasuuna já era um
passo à frente da música tradicional.
Quando comecei a trabalhar como Heikki
dei muitos mais passos e quando comecei
com o meu projecto a solo dei ainda mais.
Encorajou-me bastante.
Mais do que um músico, considera-se
sobretudo um performer. O cuidado
que tem com o som surround, com o
jogo de luzes, com a indumentária de
samurai futurista. Todos estes detalhes
são importantes para a construção do seu
espectáculo?
É bom quando gravamos um disco e as
pessoas o escutam. É melhor ainda quando
vêm a um concerto e recebem mais do que
aquilo que está no disco. É essa a razão
para comprarem um bilhete para ir a um
concerto. Para mim, o melhor mesmo
de um concerto, é quando se mergulha
a fundo na música. A performance não é
algo que se faça porque queremos fazer
performance. Vem da música que se está
a tocar. Isso dá muito mais força, mais
energia ao que se está a interpretar. É esta
a razão de um espectáculo ao vivo. É por
isso que as pessoas compram bilhetes para
irem a concertos. Na Academia Sibelius,
fui um dos primeiros alunos a estudar
luzes, som surround. Tudo elementos que
podemos ter num palco, mas que não
temos na nossa casa quando escutamos
um disco.
Ao longo destes quase 30 anos de
múltiplos projectos a solo, tem convidado
gente dos mais variados quadrantes
musicais – Heikki Leitinen, Samuli
Kosminen, Pat Mastelotto, Trey Gunn,
Kronos Quartet, as suas filhas Inka e
Saana, Ismo Alanko e muitos mais. Como
é que selecciona os músicos com quem
quer trabalhar em determinado projecto?
É uma questão marota. Temos de ter muito
cuidado na gestão deste processo para
não termos colaborações em excesso. Não
podemos aceder a tudo, de outra forma
não podemos concentrar-nos naquilo
que queremos fazer. Mas é muito difícil
responder a esta pergunta. É uma questão
de feeling, de sentir que isto vai valer a
pena; ou de que poderei explorar um novo
ângulo como, por exemplo, a colaboração
com o bailarino e coreógrafo Tero Saarinen,
ou se trabalho com peças de engenharia

TL jul-ago 2021 19

numa quinta. Mas ao trabalhar também
com um quarteto de cordas, quero dar
igualmente elementos que ainda não
foram explorados. De uma certa forma,
procuro projectos ou parcerias inovadoras
de modo a explorar música que ainda não
foi feita. Mas o formato a solo é para mim
o mais importante. É aí que testo todas
as experimentações que vou efectuando
ao longo deste tempo. Neste último ano
e meio em que não houve concertos por
causa da pandemia de covid-19, trabalhei
diariamente no meu espaço a explorar
novas possibilidades de tocar acórdeão.
Como fazer coisas diferentes e, neste
momento, estou em processo de criação
de um novo projecto a solo denominado
de UZone, em que uso o instrumento
como nunca o tinha usado antes. Penso
que, quando isto ficar cimentado, daqui
por alguns anos, poderei voltar a convidar
gente para este projecto. Neste momento,
estou mesmo concentrado em voltar a
redefinir a música de Kimmo Pohjonen.
Preciso de encontrar um novo ângulo
para receber a energia que me motive a
continuar este caminho. No meu actual
trabalho, toco, gravo-me, faço loops e
construo diferentes camadas de sons. Em
UZone, estou a mesmo a desenvolver uma
nova técnica em que o acordeão produz
simultaneamente harmonia e ritmo. Ao
vivo pretendo tocar seis camadas de som,
em simultâneo e em tempo real, sem loops.
Quero mesmo fazer algo pelo acordeão
que as pessoas não sabiam que era possível
fazer. É esse o meu objectivo.
Neste concerto a solo que deu em

Lisboa, pudemos aferir que, para si, o
acordeão é muito mais do que um simples
instrumento. É também uma caixa de
ritmos, uma loop station de onde podemos
escutar de cordofones clássicos a
motosserras e demais artefactos agrícolas
que usou em Earth Machine Music…
É inacreditável ir percebendo o
quão fantástico é este instrumento.
Ir percebendo tantas e diferentes
possibilidades de trabalho. Nestes botões
pode-se programar tanta coisa… podemos
sobrepor camadas, podemos tocar de
forma acústica, ou com electrónica. É um
campo infinito de trabalho que permite
compor coisas diferentes e isso é muito
motivador.
O Kimmo Pohjonen tem também uma
costela xamânica bem vincada e isso é
bem visível em colaborações com a lenda
rock finlandesa Ismo Alanko (com quem
gravou o EP “Northern Lowland”) ou com
os DakhaBrakha. Infelizmente, ainda
não teve oportunidade de gravar estes
ucranianos.
A colaboração com DakhaBrakha foi
muito boa. Já não sei onde os encontrei,
mas quando começámos a tocar juntos,
resultou de imediato. Foi muito fácil estar
com eles em palco. Por alguma razão
nunca gravámos um álbum juntos. É
impossível gravarmos discos em cada
projecto que se cria. Seriam muitos discos.
Penso que trabalhamos melhor com
pessoas com quem nos sentimos à
vontade. Se essa junção for natural, então
a música criada também será natural,
instintiva.

O Ismo Alanko, além de ser uma estrela
veterana da cena rock finlandesa, parece
ter um espírito Sami, próprio de um
cantor de yoik. Daí ter sido natural?
Sim. Toquei na banda rock dele quando
era mais novo. Uma música totalmente
diferente da minha. Ao fim destes anos
todos, juntámo-nos e questionamos o
que poderia ser a ideia de uma nova
música que nos unisse. Começámos a
improvisar vocalizações. Foi assim que
começou. É este o processo. Começa-se
com uma ideia que tem campo aberto
para ser desenvolvida. Fomos em frente e
extraímos muitos sons do corpo humano.
Espero actuar em Portugal com este
projecto também (risos).
O álbum anterior, “Sensitive Skin”
(apresentado ao vivo em 2018 no FMM
de Sines), tem uma energia, sensibilidade
totalmente diferente deste. É delicado,
suave, terno, melodioso, orquestral. Como
é que se vai de um extremo ao outro num
espaço de dois discos?
Em “Sensitive Skin” foi um disco onde
comecei a desenvolver mais harmonias
e onde comecei a ter a colaboração das
minhas filhas como cantoras. Por causa
disso, formámos uma banda em que
uma toca bateria (Inka) e outra guitarra
(Saana). Há três pessoas a cantar, mais
harmonia. Isto fez com o projecto se
tornasse mais delicado, mais suave. Com
o Ismo, a harmonia é mais simples. Mas
é claro quando se tem este trabalho, este
percurso, não podemos estar sempre a
fazer a mesma coisa. Somos uma criatura
viva e temos diferentes estados de espírito.

Também é bom ter esta variedade de
projectos para tocar em palco. Não se
torna muito aborrecido.
Na sua página de Facebook mostrouse admirado com a forma como os
portugueses estão a gerir a pandemia.
Elogiou o facto de os nossos auditórios
funcionarem ordeiramente e em segurança
com 50% da ocupação das salas. Algo
que ainda não acontece por estes dias na
Finlândia. Tem esperança que o cenário no
seu país se altere brevemente?
O nosso governo tem tido uma postura
muito restrita em relação à abertura destes
espaços. Há músicos aqui que se sentem
muito frustrados com a actual situação.
Foi por isso que publiquei esta mensagem
e fiz a comparação com Portugal onde
o número de casos é semelhante ao
nosso. Aí, tudo foi tratado com cuidado
e em segurança e espero que o governo
finlandês siga o vosso exemplo. Tem sido
um longo ano sem concertos. Precisamos
de começar a partir de algum ponto assim
como vocês começaram.
Já deve ter actuado mais de dez vezes em
Portugal ao longo de cerca de vinte anos
e onde foi conquistando uma audiência
singular. Que mensagem final gostaria
de deixar aos seus amigos e espectadores
portugueses?
Adoro sempre que aí vou. É muito bom
tocar em Portugal. Grandes concertos,
grande feedback, grandes festas após os
concertos, muitos amigos. É um país muito
importante para mim e é sempre uma
alegria regressar. Luís Rei
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]
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NOVA TEMPORADA ARRANCA
A 1 DE SETEMBRO COM “CHICAGO”

O

arranque da nova temporada é marcado pelo regresso
do musical “Chicago”, à sala
Carmen Dolores. Depois de
197 representações e mais de
65 mil espectadores, o espetáculo regressa para a derradeira temporada, com duas novas intérpretes nos papéis principais. Roxie Hart
será agora interpretada por Inês Herédia e Velma Kelly por Vanessa Silva.
“Chicago”, de Fred Ebb e Bob Fosse,
com música de John Kander, é um dos
musicais com maior sucesso no mundo.
Passado nos loucos anos 20, conta-nos
a história de duas rivais de vaudeville,
Velma e Roxie, acusadas de assassínio.
Ambas socorrem-se dos serviços de
Mama Morton (Catarina Guerreiro), a
chefe das guardas prisionais, e do astuto advogado Billy Flynn (Miguel Raposo), para criarem um frenesim mediático e prepararem o seu regresso ao
mundo do showbiz. O espetáculo conta
ainda com José Raposo no papel de
Amos Hart e de Ana Cloe como Mary
Sunshine. Os bilhetes já estão à venda.

“Hora de Visita”

Também em setembro, na sala Estúdio,
estreia, no dia 9, “Hora de Visita”, de Pedro Goulão, vencedor da 2.ª edição do
Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos
Teatrais, uma iniciativa anual promovida
pelo Trindade, que visa promover a escrita de textos originais em língua portuguesa, na área do Teatro. Este espetáculo
terá encenação do João Reis e conta com
interpretações de Pedro Lacerda e Mafalda Lencastre.
“Hora de Visita” é uma comédia negra
sobre o reencontro entre uma filha e um
pai, que estão desavindos há anos. Ele
é um famoso artista plástico, que pôs
sempre o seu trabalho à frente da sua
relação com ela e com o resto da família.
Ela é uma comediante de stand up, que
usa quase como terapeuticamente o humor, para lidar com o trauma de ter sido
abandonada pelo pai.

“Blackbird”

Segue-se, a 11 de novembro, na sala Estúdio, a estreia de “Blackbird”, de David
Harrower, uma coprodução do Trindade
com a Palco 13. Una, com 27 anos, faz
uma visita a Ray, de 55, no seu local de
trabalho. Ambos estão claramente desconfortáveis na presença do outro.
O motivo é descortinado, minuto
após minuto, num diálogo desenfreado
e discordante. Mais tarde, percebemos
que ambos falavam de um amor passado há 15 anos, que os perseguiu até
ao dia deste reencontro. Um amor com

uma diferença de 30 anos, que levou
Ray a passar vários anos na prisão. A
encenação é de Marco Medeiros e conta
com interpretações de Filipa Areosa e
Rúben Gomes.

“A Iguana Viúva”

Já em 2022, no dia 3 de fevereiro, também na Sala Estúdio, estreia “A Iguana
Viúva”, o texto vencedor da 3.ª edição
do Prémio Miguel Rovisco.
Da autoria de Raquel Serejo Martins,
este espetáculo terá encenação de Cláudia Lucas Chéu e interpretação de Anabela Moreira e Jessica Athayde.
Como uma iguana, o amor pode mudar
de cor. Os contratempos do princípio, as
dúvidas e medos pessoais, o preconceito familiar e social. Contada na primeira
pessoa do singular, esta é uma história
de amor entre duas mulheres das quais,
no fim, ficamos sem saber os nomes,
mas às quais podemos dar todos nomes.
O regulamento para a 4.ª edição do Prémio encontra-se disponível no site do
Trindade.
Fotos: ©Pedro Macedo_Framed Photos

“O Amor é
tão Simples”

A 10 de fevereiro de 2022, na sala Carmen Dolores, estreia a comédia “O
Amor é tão Simples”, de Noel Coward,
uma coprodução entre o Teatro da Trindade e a Força de Produção, encenada e
protagonizada por Diogo Infante.
No original Present Laughter, escrito
em 1939, celebra o lendário espírito livre
e “alegre” do dramaturgo Noël Coward.
Amplamente considerada como a peça
mais autobiográfica do autor, teve a sua
estreia em 1942, interpretada pelo próprio. Garry, o protagonista é um famoso ator de teatro com uma vasta legião
de fãs, que atraídos pelo seu charme e
carisma, transformam a sua casa num
verdadeiro caos.
Na semana antes de partir para uma
digressão em África, vê-se obrigado a
lidar com a sua devota comitiva: a secretária, a sua ex-mulher, uma jovem
atriz apaixonada e cheia de ambições,
um desequilibrado aspirante a dramaturgo, a mulher do melhor amigo determinada em seduzi-lo, o seu agente,
o seu produtor, o mordomo e a governanta. Simultaneamente, Garry sente-se atormentado por uma crise de
meia-idade, que insiste em manifestar-se sempre que se olha ao espelho.
A Diogo Infante, juntam-se Ana Brito e Cunha, Cristóvão Campos, Flávio
Gil, Gabriela Barros, João Didelet, Maria
Henrique, Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita Salema.

“Hora de Visita”

“Blackbird”

“A Iguana Viúva”

CICLO MUNDOS

Da programação do Trindade, continuarão a fazer parte os concertos do Ciclo
Mundos, programa anual promovido pela
Fundação Inatel em parceria com o Festival Músicas do Mundo de Sines.
A 28 de setembro recebemos Huun
Huur Tu, um dos grupos mais reconhecidos das músicas do mundo, pioneiros na
divulgação do canto diafónico khöömei e
exímios no canto gutural e nos instrumentos tradicionais.
A 26 outubro é a vez de Jon Luz & Maria Alice, dois tesouros vivos da cultura
de Cabo Verde e duas referências incontornáveis da morna. Já em novembro, dia
30, apresentamos Steam Down, um coletivo artístico e comunidade musical que se
tornou rapidamente conhecido na cena
musical do novo jazz londrino. Em 2022, a
22 de fevereiro, chega-nos La Chica, uma
franco-venezuelana, que nos propõe uma
colagem de texturas sonoras, ligadas à sua
herança tradicional e influências modernas. O concerto dos Lavoisier acontece no
dia 29 de março. Patrícia Relvas e Roberto
Afonso juntaram-se em 2012, e desde então exploram as raízes tradicionais da música portuguesa através de uma guitarra
elétrica e duas vozes.

Nota
Considerando o atual estado de pandemia, a programação poderá sofrer
alterações de acordo com o estado
decretado.
“O Amor é tão Simples”
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Um toque de ternura e humor
As estreias (previstas) dos últimos filmes de Julien Rappeneau,
Night Shyamalan, do português David Bonneville
e Cédric Klapisch

Colectiv – Um Caso de Corrupção,
de Alexander Nanau | Roménia /
Luxemburgo, 2020
Documentário.
•Partindo de um acontecimento trágico
– o incêndio numa
discoteca (The
Colectiv Club)
em Bucareste, a
30 de Outubro de
2015 – uma equipa
de jornalistas
de investigação
desvenda um sistema
de corrupção em massa no serviço
público de saúde. Nomeado para o Óscar
nas categorias de melhor documentário e
melhor filme estrangeiro.
Uma Pequena Mentira, de Julien
Rappeneau | França, 2019
Com: François Damiens, Maleaume
Paquin, André Dussollier.
•Uma fábula sobre a superação, em tom
de comédia social,
sobre um pai que
perdeu o emprego,
mais a mulher, e do
que o seu filho foi
capaz de fazer para o
salvar. Há um toque
de ternura e humor
que comove (sem
cair em pieguices) e diverte. Um filme
que respira humanidade. Para toda a
família.
O Último Banho, de David Bonneville |
França / Portugal, 2020
Com: Anabela Moreira, Martim
Canavarro, Margarida Moreira.
•A matéria ficcional (“uma freira é
compelida a adoptar
um sobrinho de 15
anos de idade, que a
faz questionar sobre
a sua religiosidade,
a intimidade e
o amor ”) dá o
mote: trata-se de
um retrato de um
microcosmo familiar. A avaliar pelo
“trailer ”, o português Bonneville (um
nome a fixar) trata a história com
pudor e sensibilidade e olhar humano e
afectuoso.
Presos no Tempo, de M. Night
Shyamalan | EUA, 2021
Com: Gael García Bernal, Vicky Krieps,
Alex Wolff.
•Do mesmo cineasta de “O Sexto
Sentido” e “Sinais”,
um thriller fantástico
com os habituais
elementos terríficos
de pôr os cabelos em
pé, sobre uma família
vítima de poderes
ocultos numa praia
isolada...

Oferta cultural
em tempos de pandemia

Fevereiro, de Kamen Kalev | Bulgária /
França, 2021
Com: Ivan Nalbantov, Lachezar Dimitrov,
Maria Velichkova.
•Meditação existencialista, centrada
na vida simples de
Petar, um pastor da
zona rural do leste
da Bulgária. O filme
é grandemente
potenciado por
textos (excertos) de
Albert Camus e Boris
Hrsitov. Seleção
Oficial do Festival de Cannes 2020.
Tão Perto, Tão Longe, de Cédric Klapisch
| França / Bélgica, 2019
Com: François Civil, Ana Girardot,
Camille Cottin.
•Uma comédia
romântica,
relativamente
inconvencional,
sobre duas pessoas
(Remy e Melanie) de
trinta anos ligadas
às redes sociais à
procura do amor.

Televisão
Tempo de Glória, de Edward Zwick |
EUA, 1989
Com: Matthew Broderick, Denzel
Washington, Morgan Freeman.
Canal Cinemundo, 25 de Julho, 16h45
•Da história do primeiro regimento de
soldados negros do exército dos Estados
Unidos da União durante a guerra da
Secessão trata “Tempo de Glória”, um
épico empolgante sobre a luta contra a
opressão, pela liberdade e a dignidade
humana.

DVD
Luis Buñuel – O Período Francês
Caixa de 6 discos | 8 filmes de Luis
Buñuel | Edição Leopardo Filmes
•A obra derradeira do cineasta de alma
surrealista
e espírito
dessacralizador
reunida num
“pack” de
excelência:
“Diário de
Uma Criada de
Quarto” (1963),
“A Bela de
Dia” (1967), “A
Via Láctea” (1969), “O Charme Discreto
da Burguesia” (1972), “Este Obscuro
Objecto do Desejo” (1977), “O Fantasma
da Liberdade” (1974), e, ainda, as curtas,
“Um Cão Andaluz” (1929) e “A Idade de
Ouro” (1930). Cópias restauradas em alta
resolução.

Joaquim Diabinho
[O autor escreve de acordo com a antiga ortografia]

Selma Uamusse,
álbum “Liwoningo”

E

mbora ainda com restrições, a
cultura tem saído à rua e feito
a felicidade de quem a assiste.
Embora sem certezas de interrupções e cancelamentos fica
aqui um apanhado do que se
irá passar no mês do Verão,
agosto! Logo a partir de dia 1 até 8,
o Porto vai receber o Pianofest. Este
festival que conta com masterclasses e
residências artísticas dá-nos a possibilidade de ouvir grandes pianistas da
atualidade.
No dia 1 pelas 18h00, na Casa da
Música, o pianista russo Alexander Kobrin estará em Portugal pela primeira
vez. Com vários prémios arrecadados,
como International Chopin Piano Competition em 2000 e Van Cliburn Piano
Competition em 2005, irá presentear-nos com um programa que engloba
obras de Beethoven, Chopin e Mussorgsky.
No dia 2, no Conservatório de Música do Porto pelas 19h30 o virtuoso
pianista espanhol Jose Ramon Mendez
brinda-nos com um recital com obras
de Schumann, Liszt, Granados e Ravel.
No dia 3, na Reitoria da Universidade do Porto, pelas 21h00, poderemos assistir a um concerto que junta
música e tecnologia. Uma combinação
de imagem e som através da criatividade e sensibilidade de Mariel Mayz e
o engenheiro javascript e artista Taylor
Baldwin.
Esta será uma performance multimédia com obras de Adams, Bach, Gismonti e originais ao piano de Mariel
Mayz. Taylor Baldwin desenvolveu

um novo software dedicado a esta colaboração em que haverá uma projeção
de arte gerada pelo computador com
base na frequência sonora produzida
pelo piano de Mariel – uma experiência a não perder.
Nos dias 6 e 7 de agosto teremos o ciclo de recitais das residências artísticas
do Porto Pianofest, terminando este
grande evento a 8 de agosto no Palácio
da Bolsa, pelas 19h30. O pianista Nuno
Marques, e diretor do Porto Pianofest,
irá brindar-nos com uma performance
a solo com obras de Bach e Liszt.
Para quem gosta de ouvir as bandas sonoras dos filmes favoritos, no
dia 7 de agosto, o espetáculo Viagem
ao Mundo do Cinema terá lugar no
Grande Auditório Europarque em
Santa Maria da Feira, pelas 21h00. Serão apresentados temas dos filmes “A
Star is Born”, “Titanic”, “007 – Skyfall”,
“Phantom of Opera” e “Lord of Dance”. Ainda bandas sonoras de filmes
de animação como “Frozen – o Reino
do Gelo” e “Moana”. Finalmente será
realizada uma homenagem a Ennio
Morricone, compositor e maestro de
reconhecido talento – um espetáculo a
não perder.
No mesmo dia, em Lisboa, poderemos assistir a um concerto especial na
Praça CCB, pelas 21h00, de Selma Uamusse. Com uma voz soul jazz, Selma
promete um concerto cheio de energia.
Apresenta-nos o seu segundo álbum
“Liwoningo” um disco em que assume
a sua africanidade – um concerto a não
perder. Desejamos a todos os leitores
umas férias inesquecíveis com excelentes espetáculos! Susana Cruz
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Os contos do zambujal

DISCUSSÃO CONJUGAL

N

arcisa puxa os ombros para trás
retesando o busto, sopra pelas
narinas, desabafa:
– És muito teimoso, Livónio.
Em ti tudo é casmurrice, espírito de contradição, capricho em
levar a tua avante. Insuportável!
Com os cotovelos fincados no tampo da
mesa, Livónio espreita em redor, a saber
se ouvidos estranhos estarão a captar a
conversa. Talvez não. Todavia, à cautela,
fala em tom baixo apesar da voz cortante:
– Tudo o que disseste seria exacto, Narcisa, se estivesses a falar para o espelho.
Tu, tu é que não resistes a afirmar-te pela
negativa. Contrariar é o teu prazer supremo. Se viemos a este restaurante foi
porque o Tocatim abarrotava. Bem sabes,
não suporto estar em fila à espera de mesa
vaga.
– Aldrabas, como é teu hábito. No Tocatim é tudo rápido mas tu querias vir para
o Céu Aberto e ficamos meia hora a secar.
Tenho sempre razão.
– Razão, Narcisa? Agora digo-te: a camisa que trazes vestida era a mais cara da
boutique mas não deixa de ser horrorosa.
Horrorosa, é a palavra. Tentei convencer-te mas em vão, tentar convencer-te é
sempre uma causa perdida.
– Felizmente. Pobre de mim se me vestisse baseada no teu mau gosto. Tens um
gosto desgraçado, Livónio. Ou nem nesse
ponto concordas?
– É impossível conversar com alguém
que faz da discórdia o seu prazer pessoal. Ofendes-me quando esperas que dê
améns aos disparates que o teu pequeno
cérebro deita cá para fora. E julgas-te inteligente, valha-me Deus!
As faces de Narcisa ruborizam-se e as
palavras saem como pedradas:
– Não preciso de ser muito inteligente
para ser menos estúpida que tu. É espantoso como não consegues ver a dimensão
da tua estupidez. Repara na teimosa de
insistires neste restaurante e pedir peixe
quando tudo recomenda carne.
– Que dizes? Não estão excelentes estes
robalos?
– Horríveis. Era de prever mas tive preguiça em emendar o pedido. Os robalos
sabem a tudo menos a peixe. E o molho?
– É óptimo o molho, não?
– Um desastre. Ácido, intragável, nem
imagino o que lhe metem dentro.
– Basta, como se costuma dizer, gostos
não se discutem. Embora, contigo, tudo
sirva para dizeres mal do que eu elogiar.
Aí salta à cena a tua personalidade belicista, tens de atacar.
– Atacar? Apenas comento o que dizes e
a tua lamentável maneira de ser. Há uma

palavra que nunca uso mas se adapta a ti,
Livónio.
– Deve ser a palavra querido.
– Não, é nhurro. Talvez não apareça nos
dicionários mas é a palavra perfeita para
retratar como tu és. Nhurro, Livónio, és
um nhurro.
– Por outro lado, podes ver em qualquer
dicionário o significado de sonso, ou sonsa. Aí tens outra das tuas características.
Querida, excepcionalmente, não refutas o
que digo, é por preferires ficar pela calada.
– Calada, eu? Isso é que era bom.
– Ficaste em silêncio quando escolhi os
robalos para me censurares quando viessem para a mesa. Como terias censurado
o frango de fricassé, lulas guisadas, tudo o
que fosse pedido por mim. Como vês, conheço-te. Como poderia não te conhecer
se há vinte e quatro anos engulo em seco
para evitar discussões.
– O que é para ti uma discussão, Livónio? É partir de uma ideia tua e andar à
roda sem sair de lá. Manhoso. As tuas manhas reflectem uma conduta egocêntrica e
incapaz de dar o braço a torcer.
– Ui, ui, Narcisa. Isso dito por ti soa a
autocrítica.
– Vamos embora. Já paguei a conta.
– À socapa. Socapa, aí está outra expressão ajustada às tuas matreirices. Bem
sabes que o costume é ser eu a pagar as
contas. Ou também contestas?
– O costume é pretenderes fazer papel
de cavalheiro mas, na verdade, exibes o
machismo próprio dos tempos em que o
homem era cabeça de casal.
– Deixa-me rir, Narcisa. Eu suporto até
os teus cozinhados sem um lamento.
– Pois eu não tenho de suportar os teus

Com os cotovelos
fincados no
tampo da mesa,
Livónio espreita em
redor, a saber se
ouvidos estranhos
estarão a captar
a conversa. Talvez
não. Todavia, à
cautela, fala em
tom baixo apesar
da voz cortante

Mário
Zambujal
cozinhados, Livónio, simplesmente porque nunca te dispuseste a cozinhar. És
o género de marido que não mexe uma
palha. Ao menos poderias confessar que
adoras o meu bacalhau espiritual, delicioso sempre que o faço. Por acaso, vou fazê-lo para o jantar.
– Bacalhau espiritual, então. Tu, como
todas as pessoas um bocadinho burras,
tens, por vezes, boas ideias. Mas hoje não
me apetece bacalhau espiritual.
– Ainda bem, também não tenho bacalhau em casa.
– Fico a ganhar, vou jantar atum de conserva. Eu próprio abro a lata e pico a cebolinha. Faço tudo, é o destino.
– Espera, Livónio, afinal tenho bacalhau
no frigorífico.
– Então?
– Então vou mesmo preparar o bacalhau espiritual, pouco importa que não te
apeteça.
– Lá bem no fundo, Narcisa, importas-te comigo. E sabes ser uma mulher como
deve ser.
– E como dever ser uma mulher como
deve ser? Criada do marido, não?
– Criada não, simplesmente bem criada.
E tu, quando queres, és um encanto.
– Por cozinhar bacalhau espiritual?
– Não só, mas também, Narcisa. E, francamente, acho que exageramos um pouco
quando nos criticamos um ao outro. De
acordo?
– Eu não exagero. Limito-me a exigir
uma conduta perfeita ao homem da minha vida.
– Sou eu?
– Não tive outro, estúpido!
– Agradecido. Para fecho de conversa,
digo-te que não és tão bronca como parece.
– Obrigada, estupor. Mas vamos sair daqui, são quatro e dez, Livónio.
– Quatro e quinze no meu relógio, Narcisa.
– Está adiantado.
– O teu é que está atrasado.
– Vamos lá. Deixa-me ver esse sorriso às
vezes meigo e apontemos a casa. Verei um
pouco de televisão enquanto te ocupas do
bacalhau.
– Quadro de sempre. Já não é mau concordares com a minha escolha para o jantar.
– Perfeita escolha. Tão perfeita como no
dia em que te casaste comigo. Acertaste
em cheio.
– Que dia! Nunca compreendi como
disse sim ao pedido. Onde tinha eu a cabeça?
– No meu ombro. Exactamente como a
tens agora.
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Passatempos
Palavras cruzadas POR josé lattas
1
1
2
3
4
5
6
7
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Horizontais:

VERTICAIS:

1-Rigidez. 2-Relativo a maioria
(adj.). 3-Coçado; Pequena ribeira, do
Distrito de Aveiro; Sufixo formador
de substantivos masculinos, que
indicam uso e serventia, ou aumentativo.
4-Gratificação; Inscrição colocada
no topo da cruz, onde Jesus foi
crucificado. 5-Bolha. 6-Motivos;
Território. 7-Na mitologia grega e
romana, príncipe troiano, citado
por Homero, na Ilíada; Décima
sétima letra do alfabeto grego.
8-Aprumada; Medula. 9-Banda;
Mágoas. 10-Domicílio; Desafogado.
11-Principal rio espanhol, com 910 Km
de curso; Cetáceo, que pode atingir
10 m de comprimento, com cabeça
arredondada e corpo robusto.

1-Um dos mais importantes rios, da
Ásia; Cada uma das folhas florais,
que compõem a corola. 2-Sigla usada
na aviação civil, para identificar as
aeronaves não tripuladas (drones);
Cidade italiana, conhecida pelos
seus canais. 3-Tailandeses; Nota
musical. 4-Completos; marchavas.
5-Voluptuosa; O mais extenso dos
rios, inteiramente suíço, com 280 Km.
6-Escarnaca; Habituo. 7-Pau-ferro;
Partido político português, criado em
1974, declarando a sua fidelidade aos
princípios de Enver Hoxa (Albânia).
8-Personagem bíblica, feminina, que
entregou o companheiro aos Filisteus.
9-Árgon (s.q.); Historiador. 10-Apelido
de famoso costureiro francês;
Sólido geométrico, de base circular
ou elíptica, terminado em ponta.
11-Energia obtida do vento; Serra do
Alto Alentejo, com 650 m metros de
altitude máxima, a Oeste de Estremoz.

8
9

11

Soluções:
1-AUSTERIDADE. 2-MAIORITÁRIO. 3-USADO; UL; OL. 4-R; MOTA; INRI.
5-VESICULA; C. 6-PÉS; COMAR-CA. 7-ENEIAS; RO. 8-TESA; TUTANO. 9-AZ;
SAÚDADES. 10-LAR; AMPLO; S. 11-A; EBRO; ORCA.
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