
Sup lemen to  Cu l tu ra l  da  OHsXXI

Verão de 
S. Martinho

1. Quem lê alguns dos textos escritos a 
partir do seu filme entra em crise de iden-
tidade. Afinal, somos todos alienígenas, 
no interior do país. Como é que vê esta 
dicotomia entre a Beira Interior e o litoral 
cosmopolita? 
Eu só respondo pelo filme. Não assumo 
qualquer responsabilidade pelos textos 
escritos a partir dele. Como a liberdade é 
uma coisa muito bonita acho que cada um 
tem direito às suas ideias; desde que assi-
ne em baixo e não tente falar em nome de 
ninguém. Julgo ser essa a minha posição no 
filme.  O que quer dizer que o filme não ten-
ta ser um estudo sociológico sobre a Beira 
Interior. Ainda bem, porque eu cá desconfio 
um bocado das ciências humanas, que têm 
uma tendência perturbante para reduzir o 
mundo a tipologias e estatísticas. Eu quis 
fazer um filme com pessoas diferentes e não 
me parece que elas possam ser reduzidas a 
um denominador comum por partilharem 
um mesmo território. Em suma, as pessoas 
são diferentes umas das outras, seja na Bei-
ra, seja em Lisboa. 
  
2. Nas entrevistas que tem dado a propó-
sito da estreia de “Aquele querido mês 
de Agosto” nota-se um grande respeito 
pelas gentes e o modo de vida que ence-
na no seu filme. Que outras vivências ou 
características da região mereceriam uma 
abordagem cinematográfica? 
O filme é sobretudo sobre a Beira-serra 
durante o mês de Agosto. Sobre bailes e 
canções de amor, sobre sentimentos exa-

cerbados pelo calor de verão e pela euforia 
das festas. Poder-se-ia fazer quinhentos 
mil filmes aí. Um filme muito diferente 
sobre o inverno e a falta de gente a viver 
nas aldeias, um filme sobre o mundo do 
trabalho, um filme sobre os ingleses que se 
vão instalando ano após ano na região, um 
“filme de acção” sobre disputas de terras, 
etc. Enfim, não faltariam motivos. 
  
3. Já por diversas vezes tem trabalhado 
com actores não profissionais. Na forma 
de encarar o trabalho, e o cinema em par-
ticular, encontrou diferenças substanciais 
nos actores deste último filme? 
Como disse antes, todos eram diferentes. 
O que unia a maior parte deles era o de-
sejo de cinema. O desejo de entrarem no 
filme e no jogo que este lhes propunha, 
fazendo deles próprios e depois das perso-
nagens que nós lhes atribuímos. De resto, 
uns eram de esquerda e outros de direita, 
uns sonhavam continuar a fazer cinema e 

outros achavam que era uma experiência 
única, uns gostavam de bucho e outros 
odiavam. 
  
4. O Agosto dos bailaricos e das festas 
de Verão da sua adolescência permanece 
hoje como marca da região. Mas a Bei-
ra, inevitavelmente, mudou nas últimas 
duas décadas. Quais as principais dife-
renças que aqui encontra, nomeadamente 
no que diz respeito à produção/consumo 
cultural? 
Mesmo nos bailes, de sítio para sítio, vão-
se vendo as diferenças. Dos concertistas às 
cantoras que querem parecer a Shakira ou 
outra estrela da MTV, o conceito de espec-
táculo vai mudando, com tudo aquilo de 
bom e de mau que associamos ao chamado 
progresso.     
  
5. Depois de pegar nas suas memórias 
de criança para Inventário de Natal, ma-
tou a infância em A cara que mereces. O 
que virá no próximo filme? Vai “matar” a 
adolescência depois de a ter evocado em 
Aquele querido mês de Agosto? 
Não posso dizer o que vou fazer. Este fil-
me ensinou-me mais do que qualquer ou-
tro que todos os planos iniciais podem ser 
radicalmente alterados. Não acredito num 
cinema em que a feitura de um filme cor-
responda à mera execução de uma ideia 
inicial. Os filmes vão se fazendo e só no 
final, com sorte, perceberemos aonde che-
gámos.

Artur Abreu  

Este ano, o Verão de S. Martinho não 
vai ser só castanhas e vinho. Novem-

bro será o mês em que Aquele Querido 
Mês de Agosto chega a Oliveira do 

Hospital. O filme que Miguel Gomes 
rodou nas aldeias deste concelho e de 

Tábua e Arganil tornou-se um fenóme-
no de popularidade e acabou mesmo 

por ser escolhido como representante 
português na corrida aos óscares, os 

mais cobiçados prémios do mundo do 
cinema, que hão-de ser anunciados 

no primeiro trimestre de 2008. E para 
tornar este Verão (e “aquele Agosto”) 

ainda mais quentes, a obra é protago-
nizada por Fábio Oliveira, jovem actor 
oliveirense que se estreia em produções 

deste tipo. Com o público da região 
ávido por ver o filme, o S_21, em jeito 

de antecipação à sua estreia caseira, 
daqui a três semanas, faz uma aborda-
gem exaustiva a Aquele Querido Mês 
de Agosto – em entrevistas exclusivas, 
Miguel Gomes e Fábio Oliveira saciam 
a curiosidade de quem nunca viu o fil-

me; mais à frente, nas “3 Pistas”, Vitor 
Neves (que já o viu) embarca numa 

viagem ao passado e conta como foi.
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Fábio Oliveira 
(Ser actor)

1. Muitas vezes fazemos “filmes” na nossa 
cabeça sobre como é fazer cinema. Quais as 
perspectivas que tinhas que se vieram a con-
firmar? E quais as que saíram defraudadas?
Para mim, “fazer cinema” era um conceito 
muito relativo e vago. Tinha a noção de que 
era algo em grande, que envolvia muito di-
nheiro e trabalho, e que nem sempre tinha os 
resultados esperados. Falo, claro, em termos 
“hollywoodescos”, que normalmente é o 
tipo de cinema mais conhecido pelo público 
em geral. Aquilo que eu vi foi, por um lado, 
parecido, mas por outro, muito diferente. O 
cinema em Portugal não tem, como é óbvio, 
tanto impacto como em Hollywood. Porém, 
a maneira de trabalhar da equipa com quem 
trabalhei era completamente diferente de 
tudo aquilo que já vi. Dava gosto trabalhar 
assim, praticamente era eu que queria fazer 
alguma tarefa, não era uma ordem vinda 
de cima. Como se costuma dizer na gíria, 
“quem corre por gosto, não cansa”, e foi isso 
mesmo que eu senti durante aquele tempo 
de filmagem. No entanto, existiram algumas 
imperfeições no aspecto horário, que por 
vezes nos fazia trabalhar demasiadas horas 
num dia e noutro dia não trabalhar. Mas sem 
dúvida que isso deu aquele toque de cine-
ma português a este filme, e não tenho nada 
contra isso.

2. Como viveste todo este cenário? Sentiste 
que estavas a fazer parte de algo importante?
Sem dúvida. Durante todo o processo de 
filmagens, sempre tive a sensação de estar 
envolvido num projecto único, praticamente 
pioneiro em Portugal, e com um grupo único, 
porque raramente se verifica uma relação de 
proximidade tal entre actores e membros de 
equipa técnica como a que eu verifiquei neste 
filme. Foi uma experiência excelente, fez-me 
reconstruir como pessoa e aprender imenso 

com todas as pessoas que conheci.

3. Antes do casting já tinhas alguma ligação 
forte com o cinema ou foste apenas para “ver 
como é”?
Antes do casting era um simples adolescente 
de 16 anos que gostava de ver filmes com os 
amigos ou ir ao cinema. Quando a oportuni-
dade de participar surgiu, tive a sensação que 
não iria conseguir passar da 1ª fase do cas-
ting, que era apenas uma utopia, não tendo, 
porém, bem a noção do que tudo aquilo era. 
Quando descobri, já estava envolvido no pro-
jecto seriamente e, sendo actor amador, tive 
algum receio em defraudar as expectativas. 

Tudo correu bem, a equipa recebeu-me mui-
to bem e consegui adaptar-me sem qualquer 
problema.

4. Como actor não profissional, quais as prin-
cipais dificuldades que sentiste para fazer o 
filme?
Logo à partida, foi a diferença que existe entre 
o cinema e o teatro. Estive inscrito no clube de 
teatro da Escola Secundária de Oliveira do Hos-
pital, tendo feito algumas peças, e estava habi-
tuado a ter um papel diferente na trama. Desta 
vez, a intensidade exigida era outra, tal como 
a responsabilidade, e tive que me aplicar para 
conseguir acompanhar o ritmo das filmagens.

5. Foi determinante para a selecção o facto 
de saberes tocar um instrumento musical?
Sim. Uma das características exigidas para 
o casting era saber tocar guitarra, para além 
de cantar e representar. Devo dizer que me 
ajudou muito ter aprendido a tocar guitar-
ra desde os meus 7 anos de idade, algo que 
neste momento já é parte da rotina da minha 
vida.

6. Há pouco tempo falaste nas festas fan-
tásticas em que participaste em Cannes. 
Corremos o risco de o champanhe te subir à 
cabeça?
Penso que não. Para que isso fosse acontecer, 
seria necessário enveredar pelos piores cami-
nhos a que o cinema pode levar, assim como 
ter os amigos e referências erradas. Penso que 
tenho muita sorte com as pessoas com quem 
trabalhei e com os amigos e conhecimentos 
que fiz nesse mundo.

7. Num ano és estudante em Oliveira do 
Hospital, no ano seguinte és o protagonista 
de um filme designado para concorrer aos 
Óscares. O cinema poderá tornar-se num 
modo de vida?
Tudo depende do tipo de oportunidades que 
surgirem. Para já, estou mais interessado em 
acabar o curso de Engenharia Informática, o 
qual tenho a noção que é prioritário para o fu-
turo. Vai ser sempre algo a que eu possa recor-
rer no caso de não conseguir entrar noutras 
carreiras, dando-me garantias de estabilida-
de. No entanto, estou sempre aberto a novas 
oportunidades que possam aparecer, tanto no 
cinema como em televisão, música, etc. 

8. Quais são as tuas principais referências no 
cinema? 
Eu sou um grande fã dos filmes de Tom 
Hanks, que para mim é um dos melhores 
actores de sempre e com quem me identifico 
bastante, falando obviamente de uma manei-
ra muito modesta. Em relação a realizadores, 
gosto muito de Spielberg e Tim Burton.

Artur Abreu / Luís Antero 

[QUALQUER COISA] 
DA MINHA VIDA…

O cinema sob o signo da OHs.21 regres-
sa em Novembro às salas de Oliveira 
do Hospital, desta vez com um ciclo de 
quatro filmes denominado Até ao Fim do 
Mundo. Do conjunto destaca-se Terra So-
nâmbula, de Teresa Prata, cineasta nascida 
em Oliveira do Hospital e Aquele Querido 
Mês de Agosto. O filme de Miguel Gomes 
encerra o ciclo numa Sexta-feira e contará 
com a presença do realizador e de Fábio 
Oliveira, o actor principal. O programa 
completo é o seguinte:
04 Novembro - Joe Strummer: The Future is 
Unwri�en, de Julian Temple
11 Novembro - Vigilância (Survaillence), de 
Jennifer Lynch
18 Novembro - Terra Sonâmbula, de Teresa 
Prata
21 Novembro - Aquele Querido Mês de 
Agosto, de Miguel Gomes

Até ao Fim 
do Mundo

Director :  Henrique Barreto Editor :  Artur  Abreu Redacção:  Ana Sales ,  João Lourenço,  José Francisco Rolo,  Luís  Antero,  Nuno Santos
Colaboram nesta  edição:  Carina Correia  e  Vitor  Neves               Crí t icas  /  Sugestões  –  s .21.ohs@gmail .com
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E screver sobre a OHsXXI de uma 
forma neutra e distanciada (exer-
cício a que me proponho) é para 
mim uma tarefa algo complexa. 

Primeiro, porque sou amiga e membro (des-
de o seu início) da Associação. Segundo, 
porque sou natural de Oliveira do Hospital 
e uma cidadã apreciadora deste tipo de acti-
vidades e consciente da sua importância. 

No entanto, a minha actual reflexão irá 
tentar desviar-se o mais possível de uma 
reprodução de sentimentos e opiniões pes-
soais.

Cabe então questionar: qual o papel social 
de uma Associação Cultural como a OHsXXI 
numa cidade como Oliveira do Hospital? 

Uma das melhores provas de que a finali-
dade (e a essência) da cultura não é apenas a 
pura fruição, encontra-se no facto desta estar 
hoje institucionalizada, não só como direito, 
mas como dever do cidadão. Não há cidada-
nia plena sem efectiva participação cultural. 
Um dos direitos e deveres da cidadania é o 
acesso à cultura. Cultura, aqui, é entendida 
como um conjunto de instrumentos sim-
bólicos (neste caso, as artes em geral) que 
permitem ao indivíduo, ou à comunidade, a 
abordagem do real. Portanto, para além de 
aperfeiçoar o espírito, a cultura é um veículo 
de transformação e renovação social. E como 
podemos observar nos mais variados con-

textos e formas, um cidadão sem cultu-
ra é um cidadão excluído. A cidadania 
representa um conjunto de direitos e 
deveres que permite a participação ac-
tiva na vida social, quer de uma forma 
mais localizada, quer numa perspectiva 
mais global. Essa participação ajuda a 
construir o que Richard Florida (teóri-
co americano) chama de cidade criati-
va, definindo-a, entre outros aspectos, 
como um conjunto de ferramentas para 
o desenvolvimento urbano, sendo que 
uma dessas ferramentas é precisamente 
a actividade cultural, criadora e dina-
mizadora de uma identidade (colectiva 
e individual). As cidades representam 
expressões materiais e simbólicas espe-
cíficas do modo de vida e de produção 
de uma sociedade. E na cidade de Oli-
veira do Hospital, a Associação Cultu-
ral e Multimédia OHsXXI é uma dessas 
expressões.

Sendo assim, o papel da OHsXXI é 
o de construir cidadania, na medida 
em que participa na vida da cidade, 
permite o surgimento de relações so-
ciais próprias que ajudam os cidadãos 
oliveirenses a construir a sua cidadania, 
o seu direito e dever à cultura e conse-
quentemente a sua participação activa 
no modo de ser, fazer e estar dentro da 

comunidade. Intrínseca a esta Associação 
está a verdadeira capacidade social de orga-
nização, participação e intervenção, actuan-
do como protagonista na tentativa de incre-
mentar hábitos culturais na população local, 
não esperando pela acção do poder local, na 
maioria das vezes deficiente nesta matéria. 

A OHsXXI não só transpõe para o nível 
local o global, levando a Oliveira o que se 
faz no país e no mundo nos mais variados 
campos artísticos, como actua de raiz, per-
mitindo a verdadeira expressão identitária 
do concelho, dando a possibilidade a cada 
um de ser criativo e expressivo e partilhar 
essa criatividade com os demais. 

Por último, e abrindo um parêntesis no 
que me propus inicialmente (a minha opi-
nião pessoal), cabe-me dizer que como oli-
veirense que sou e como pessoa que benefi-
cia da existência da Associação, esta cumpre 
o seu papel, umas vezes de melhor forma do 
que outras (tendo noção de que nem sempre 
é fácil), mas sem ela os cidadãos oliveirenses 
seriam com certeza menos cidadãos.

A História de Oliveira do Hospital tem 
um novo marco!

Passados dez anos de actividade, a As-
sociação está de parabéns! Parabéns pela 
iniciativa, pela dinâmica, pela luta, pela re-
sistência, pelo amor à causa! 

Carina Correia

I I I

Para a criação de uma identidade 
da OHsXXI – Que papel?
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No final do filme um co-
nhecido e de mim conhecedor, 
ainda no escurinho do cinema, 
questionou-me: - isto existe, não 
é? Ainda perturbado respondi: 
- existiu! (e acrescentei instantes 
depois) - existe!

Saí emocionado (foi um flash-
back de vida e tanto) e invadido 
por alguma excitação resultante 
de muitas interrogações incomo-
dativas. Custou-me a adormecer.

Esta lá muito da «nossa ter-
ra» e do nosso passado. Chega a 

parecer espelho, mais-ou-menos passado, mas espelho. Arrepiou-me 
pensar que se o filme tivesse sido feito há 20-25 anos também eu po-
dia ter sido filmado, numa qualquer procissão, numa qualquer festa, 
numa qualquer margem de rio, numa qualquer tasca! Alguns detalhes 
são deliciosos: a falha da corrente eléctrica, a volta atrás da procis-
são em rua estreita e sem saída… Neste aspecto o filme chega a ser 
brilhante! É uma pena faltar-lhe o caracterizar da alegria única que a 
festa de Agosto era para muitos míudos e até graúdos: “aquilo” era 
o Verão.

É um documento, sem dúvida. E dá uma bela noite de conversa e 
de emoções.

Mas será que Aquele Querido Mês de Agosto é um acto criativo que  
usa tradições, hábitos e costumes, pessoas com falta de instrução, de 
horizontes e de mundo, gentes com excessos de humildade, actores 
que não o são, falta de recursos e de técnica, anarquia, «nonsense» e 
liberdade… ou abusa de? Não sei responder.

O filme, ao qual não faltam elogios dos mais diversos quadrantes, 
transmite a sensação de poder ter sido feito por qualquer um de nós: 
um tipo “passou-se” com a falta de meios (e talvez até de mais al-
guma coisa) e inventou(?!). Saiu-lhe bem, muito bem e quase sempre 
bem, pese embora algumas falhas e exageros que maltratam «a nossa 
terra».

Um filme assim, que se mete dentro de nós, que nos abana e nos 
interroga, que nos emociona, merece ser visto. E revisto.

Imperdível.
 Vitor Neves

Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel Gomes, 2008

Pedaços da nossa memória 
quotidiana enquanto povo é o 
que esta peculiar obra tem para 
oferecer.

Lisete Matos, num registo leve, 
mas apoiada numa rede algures 
entre o sociológico, o etnográfico 
e o antropológico, olha e pensa so-
bre as vivências e os pormenores 
do dia-a -dia das vidas nalgumas 
aldeias da Serra do Açor.

Serra do Açor que, desde sempre, nos baliza parte do horizonte, mas 
que também nos une enquanto povo inequivocamente serrano, cujos sa-
beres e identidade têm raízes profundas na forma e nos meios como nos 
relacionamos com os vários espaços que nos envolvem.

Este poderia ser o ponto de partida de Dos Objectos para as Pessoas, por-
que o centro desta obra, ao contrário do que poderá parecer, são realmente 
as Pessoas. Olhadas sempre de uma forma terna, familiar e cúmplice. 

Os objectos do dia a dia de uma aldeia da Serra do Açor, servem para 
quê? Sabemos que são construídos e manuseados por gente com alma. Va-
mos reconhecer ambos.

Textos, fotografia, um quase ensaio, um ténue fio condutor que nos leva 
com prazer à descoberta de um mundo que a Globalização, a Competitivi-
dade, a Tecnologia Digital e a Economia do Conhecimento tornaram como 
que obsoletos, escondidos, clandestinos. Aqui tratam-se os outros Saberes 
e o outro Conhecimento. Ancestrais. Aqueles que marcam a alma de um 
povo.

Um prefácio do antropólogo Paulo Ramalho denominado Um Candeeiro 
à Janela do Futuro eleva-nos - se a nossa imaginação deixar - ao Colcurinho, 
ao Pico do Cebolo ou à Serra do Rabadão… e abre-nos o horizonte. “O que 
a ocupa (Lisete Matos), no registo fotográfico de um determinado utensí-
lio, não é tanto o mecanismo em si, mas o que está por detrás do mecanis-
mo. Ora atrás de algo, há sempre o rosto de alguém: Jaime a construir um 
muro, Ti’ Albano a erguer o milho, Finita com o cesto da lenha. Vidas que 
se confundem com objectos.”

Tenho a sensação, e o desejo, que um dia todas as aldeias terão um 
livrinho assim.

Um dia destes, vamos fazer por dar talvez uma ajudinha….
José Francisco Rolo

Dos Objectámos paras Pessoas, Lisete Matos, Edição de Autor, 2008

LETRAS

Aquele Querido Mês de Agosto 
candidato ao óscar de Melhor Fil-
me Estrangeiro. O filme de Miguel 
Gomes foi escolhido da lista de fil-
mes estreados entre 01 de Outubro 
de 2007 e 30 de Setembro de 2008, 
de que fazem parte, por exemplo, 
A Ilha dos Escravos, Lovebirds e Lobos 
(todos presentes no 3.º Ciclo de Ci-
nema Português que decorreu em 
Outubro na casa da Cultura César 
Oliveira) ou Terra Sonâmbula, da oli-
veirense Teresa Prata (que passará 
no Ciclo OHs.21 a 18 de Novembro). 
Como é habitual, a Academia de Ar-
tes e Ciências Cinematográficas dos 
Estados Unidos recebeu uma pro-
posta de cada país e, da lista total, 
seleccionará os cinco nomeados, que 
serão conhecidos em Janeiro.

Museu do Pão de Seia cedeu 26 
documentos da sua reserva para 
o seu congénere de Mayorga. O 
museu espanhol será inaugurado 
em Dezembro e os documentos são 
cedidos ao abrigo de um intercâm-

bio assinado em Valladolid com o 
responsável do governo local. A 
maioria vêm da segunda metade 
do século XVIII e primeira metade 
do século XIX, sendo o mais antigo 
de 1756, referente aos salários dos 
trabalhadores rurais no Alentejo. De 
futuro, poderão seguir-se trocas de 
exposições temporárias.

Museus portugueses disponi-
bilizarão on-line 30.000 imagens 
das suas colecções. O projecto será 
apresentado dia 28 de Outubro e as 
imagens ficarão disponíveis no sítio 
www.matrizpix.imc-ip.pt para pesquisa 
e encomenda on-line, como recurso 
«para investigadores, estudantes, 
museus, editoras e outras entidades». 
O objectivo é promover o acesso ao 
património cultural móvel nacional 
e reforçar a presença dos museus e 
palácios nacionais na internet. 

Obras do Museu Colecção Be-
rardo em Paris. Ao todo, são mais 
de 70 obras que estarão expostas 

no Museu do Luxemburgo, na ca-
pital francesa, desde Andy Warhol 
e Picasso aos portugueses Vieira da 
Silva e Amadeo de Souza Cardoso. 
A primeira grande exposição do 
Museu Colecção Berardo fora de 
Portugal, irá prolongar-se até 22 de 
Fevereiro de 2009 e focará quatro 
temas: Surrealismo (Miró e Dali), a 
abstracção de 1910 até ao após guer-
ra (Mondrian, Tanguy), o confronto 
entre Europa e América dos anos 
1960 com o novo realismo e a Pop 
Art (Warhol e Mitchell), e a criação 
após 1970 (Schnabel e Stella).

Os Schtroumpfs (na Bélgica) 
comemoraram 50 anos. Os gnomos 
azuis criados pelo belga Peyo estre-
aram-se a 23 de Outubro de 1958, na 
revista Spirou. Os estrumpfes (em 
Portugal) foram adaptados a dese-
nho animado logo no ano seguinte e 
representam várias emoções ou acti-
vidades humanas. Alguns smurfs (no 
Brasil) tornaram-se muito conhecidos, 
como o Grande Estrumpfe ou a Es-

trumpfina, a única representante do 
sexo feminino. Hoje, existem mais de 
100 diferentes tipos de estrunfes (tam-
bém no Brasil). As comemorações do 
aniversário incluiram a distribuição, 
na cidade francesa de Angoulême, 
de cinco mil pintufos (em Espanha) 
brancos, de tamanho real (a altura de 
três maçãs), nos lugares mais impro-
váveis, à espera de serem encontrados 
e decorados. A invasão repetiu-se em 
mais 15 cidades europeias.

Nobel da Literatura para Gus-
tave Le Clézio. O francês sucede à 
britânica Doris Lessing e é o 12.º a 
receber a distinção no seu país. En-
tre os seus antecessores encontra-se 
o primeiro distinguido – Sully Pru-
dhomme, em 1901 – e Jean-Paul Sar-
tre, o único a recusar o prémio, em 
1964. Da vasta bibliografia do escri-
tor (mais de 40 livros) já foram tra-
duzidas nove obras para português, 
de que se destacam Deserto, Estrela 
Errante, O Caçador de Tesouros, Índio 
Branco e Diego e Frida.

Booker Prize para O Tigre Bran-
co. O mais prestigiado prémio lite-
rário da língua inglesa foi atribuído 
à obra do indiano Aravin Adiga, 
de 34 anos, o mais jovem finalista 
de 2008. Além de escritor, Adiga é 
ex-correspondente da revista Time 
e escreve para os jornais britânicos 
Independent e Sunday Times. O 
impacto do prémio é tal que, segun-
do a Amazon.co.uk, ao serem anun-
ciados os nomes dos cinco finalistas 
deste ano, as suas obras tiveram 
um aumento de 700% no volume de 
vendas.

Prémio Leya para Murilo An-
tonio de Carvalho. A primeira 
edição do prémio instituído pela 
mega editora portuguesa, no va-
lor de 100 mil euros, destina-se a 
obras inéditas e foi atribuído ao 
brasileiro por O Rastro do Jaguar. 
Ao Prémio Leya concorreram 448 
originais, tendo a decisão final saí-
do de uma short-list de oito títulos, 
em que apenas dois eram de auto-
res portugueses. A obra vencedora 
será publicada em Janeiro próxi-
mo, em todos os países de expres-
são oficial portuguesa.
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Por onde andam as 
nossas Raízes?

3 PISTAS

IMAGENSCom 
Gosto

Bastava que 
todos os discos 
paridos na década 
que agora decorre 
tivessem um tema 
de abertura como 
Halfway Home, do 
ultimo registo de 
originais dos TV 
On The Radio, 
Dear Science, para 
que fossem todos, 
sem excepção, 

lembrados e, consequentemente, fizessem parte obrigató-
ria de qualquer discografia. Se depois surgisse um tema 
como Crying, o segundo no alinhamento, uma espécie de 
soul digital com voz angelical, todos os discos seriam lem-
brados por ter a melhor dupla de temas de abertura da 
história da música popular actual. Lá para o fim do tema, 
não se sabe do que gostar mais, se da secção de sopros ma-
gistral, se da digitália midi, levando-nos num crescendo 
de emoções suspensas… Se, mesmo assim, isso não fosse 
suficiente, haveria, com toda a certeza, Dancing Choose, o 
tema que os Red Hot Chilli Peppers e David Bowie nun-
ca fizeram juntos, e assim ficaria completa a mais famosa 
trilogia da(s) discografia(s) da década 2000. Dear Science, 
depois do seminal Desperate Youth, Blood Thirsty Babes e do 
surpreendente Return To Cookie Mountain, é o regresso coe-
so dos norte americanos TV On The Radio e também aque-
le que aponta direcções estéticas diferentes. Há um pé na 
pista de dança (lá de casa, entenda-se) e outro na melodia 
pop perfeita, como se, numa caixinha de música, tivésse-
mos os Beach Boys, Animal Collective ou Flaming Lips, 
numa jam perfeita… Para além dos temas citados, ainda 
há Family Tree, Shout Me Out, DLZ, ou Lover’s Day. Depois, 
volta-se a Halfway Home, e a viagem recomeça. Enfim, um 
disco para ouvir com urgência vezes sem fim e confirmar 
a excelência que os  TV On The Radio nos trazem do seu 
bairro.

 Luís Antero
TV On The Radio, Dear Science, 4AD, 2008

A excelência 
de Brooklyn 


