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1.Ler, 2.Ver e 3.Ouvir: 
Apontamentos 

Agradáveis de 2008
por José Francisco Rolo

1. Criar Um Mundo Sem Pobreza, Muham-
mad Yunus (Difel). . Da autoria do qualifica-
díssimo Prémio Nobel da Paz e mentor do mi-
crocrédito. Lança agora o conceito e exemplos 
vivos de “negócio social”. Soluções em vez de 
lamúria.   

O Mundo em 2025, Nicole Gneso�o e Giovan-
ni Grevi (Dir). (Bizâncio) . O Instituto de Estudos 
de Segurança da União Europeia mobilizou es-
pecialistas para realizar uma pesquisa de grande 
envergadura sobre as tendências, factores e pro-
tagonistas que modelarão o nosso futuro. Hoje, à 
escala global, cada vez mais incerto…   

O Que é o Teatro?, catálogo da Exposição 
(Ministério da Cultura/DGArtes). Um bom 
exemplo de comunicação institucional eficaz: 
pedagógica e educativa.

2. Exposição: O que é O Teatro? E assim, en-
tre a exposição itinerante e o catálogo ilustrativo, 
conhecemos as origens e a evolução do grande 
espectáculo: o Teatro. Talvez das mais consegui-
das iniciativas no âmbito da “TerritórioArtes”.  

Batman - O Cavaleiro das Trevas, Christo-
pher Nolan. Para mim, de longe, o filme mais in-
tenso que vi em 2008. Brutal. E é muito mais que 
a paranóia tortuosa de Joker/Heath Ledger… A 
loucura está ao dobrar da esquina…

Gangster Americano, Ridley Sco�. O enredo 
é apelativo, os actores funcionam muito bem. 
Horas de bom cinema. Bandidões em trama de 
grande estilo.

Lovebirds, Bruno de Almeida. Lisboa, uma 
cidade no Sud-Western da Europa, no esplen-
dor dos seus recantos. Decadente e luminosa. 
Cúmplice. Talvez só um português radicado em 
Nova-Iorque a pudesse filmar assim.

Cemitérios Digitais (documentário, Grécia), 
de Yorgos Avgeroupoulos. Para onde vai o ma-
terial informático que todos os dias se deita fora? 
Quantas toneladas? O que lhe acontece? Chegou 
até nós via Cine´Eco, onde foi premiado. Devía-
mos todos ver. 

O Mundo em 1968 (documentário), de Patri-
ck Rotaman. Vi-o duas vezes na RTP 2. 40 anos 
depois do Maio desse ano… em que nada voltou 
a ser como dantes (Washington, Saigão, Roma, 
México, Paris, Praga. Revolta. Vietname, Amé-
rica, Dubcek, Guevara, de Gaulle, Cohn-Bendit, 
Luther King, Kennedy. Jimi Hendrix, Janis Jo-
plin, Jim Morrisson, Bob Dylan, os Doors e …) 
“Imaginação ao Poder” gritavam eles… 

The Future is Unwri�en, de Julian Temple. 
Muito mais que o personagem musical telegéni-
co de Joe Strummer ou a reinvenção “work in 
progress” dos The Clash. Cultura juvenil dos 
anos 70 e 80 sociografada e contextualizada. Re-
comendado.

Promessas, de Emir Kusturica. O que vale 
uma vaca das montanhas da Sérvia na grande 

cidade tomada pela máfia de leste? Comédia 
endiabrada ou reflexão sobre a desintegração da 
Grande Servia / Balcãs. Talento e a inspiração à 
prova das balas.   

2/3. On the Road: Homenagem a Jack Kerou-
ac, Tiago Gomes (leitura) e Tó Trips (guitarra e 
sons) Raquel Castro (vídeo). Homenagem, em 
bom estilo a Jack Kerouac pelos 50 anos da edi-
ção da obra-prima. Com a celebração de passa-
gem pela bela sala da Caixa de Crédito. 

Primal Scream ao vivo em Paredes de Coura. 
Mesmo sem a intensidade de outros momentos, 
é sempre um prazer vê-los. E uma obrigação para 
alguns. História do rock oblige.  

3. M.I.A, Paper Planes. Do álbum Kala, a can-
ção do ano. The Clash “Straight to hell” pilha-
do com muito estilo ou como vir do Sri Lanka 
e tomar Londres com discurso revolucionário. 
Revolução cool breeze, in did sir. 

Ladyhawke, Paris s’enflamme. Electro-qual-
quer-coisa. Prestem-lhe muita atenção: “- I´m a 
lady, not a band”. Nova Zelândia, Austrália e 
Londres. Globais outra vez …

The Black Angels, Directions To See a Ghost. 
Depois de Passover (2006) a espiral eleva-se: in-
tensa, hipnótica, quimérica. Canções com guitar-
ras à deriva num mar de electricidade. Onde é 
que já ouvimos isto? Que é que isso interessa …     

Roisin Murphy, Overpowered. Da babe ex-
Moloko a minha revelação pop de 2008.  Grande 
disco, brilhante concerto em Lx. Um disco-dama 
de companhia. Para todas as horas.

Mesa, Mesa (3ª. Edição). A primeira é de 
2004. A terceira vem revista e ampliada com bó-
nus. Um portento da criação musical nacional. A 
Billboard bem avisou a tempo.

Dead Combo, Lusitânia Playboys. Porque o 
talento não pára de se revelar. Este ano com di-
reito a top de vendas. Merecem ser globais. 

Buraka Som Sistema, Black Diamond. Áfri-
ca, Europa do Sul e Brasil, Kuduro, Hip hop. 
Gue�o e Dance Club. De Lisboa/Luanda para 
o mundo. Multiculturalidade: Yeees, Globalize 
Buraka! CPLP para sempre.

4. Satisfação em OHP: Álvaro Assunção. Jus-
ta e bonita homenagem dos Rotários ao Profes-
sor, ao Pedagogo e ao Artista. Ler, declamar, pin-
tar, levar formas de cultura apaixonadamente às 
pessoas, com forte sentido de pertença e trans-

formação cívicas, são motivos 
mais do que suficientes.  

10 Anos de OH S.21: a von-
tade irresistível de promover e 
divulgar cultura multifacetada, 
criando novos hábitos e procu-
rando todos os públicos. Um 
imenso prazer.

Aquele Querido Mês de 

Agosto. O Filme e o debate que se seguiu com o 
realizador Miguel Gomes e o Fábio Oliveira, en-
tre outros. Ou, como divulgar junto do público 
cinema português. Em 2008 foi visto por 20.000 
espectadores. É obra. 

Prendas de 2008 
(para Consumir 

em 2009)
por Luís Antero

DISCOS:
12 discos para 2008, 1 por mês, todos os meses
The Dodos, Visiter (Frenchkiss, Março 2008)
Lykke Li, Youth Novels (LL, Janeiro 2008)
Dead Combo, Lusitânia Playboys (Universal, 

Abril 2008)
Silver Jews, Lookout Mountain, Lookout Sea 

(Drag City, Junho 2008)
Primal Scream, Beautiful Future (WEA Int’l, 

Julho 2008)
The Black Angels, Directions To See A Ghost 

(Light In The A�ic, Maio 2008)
Alexander Tucker, Portal (All Tomorrows 

Parties, Julho 2008)
Tiago Sousa, The Western Lands (Resting Bell, 

Abril 2008)
High Places, 03/07 - 09/07 (Thrill Jockey, Julho 

2008)
Girl Talk, Feed The Animals (Illegal Art, No-

vembro 2008)
The Black Mountain, In The Future (Jagja-

guwar, Janeiro 2008)
No Age, Nouns (Sub Pop, Maio 2008)

LIVROS:
9 livros, para ir lendo durante o ano
Livro do Desejo, Leonard Cohen (Quasi, 2008)
Do Mal o Menos, Pedro Paixão (Oito Livros 

Reunidos) (Cotovia, 2000)
Vigílias, Al Berto (Assírio & Alvim, 2004)
Contos Populares Portugueses, Adolfo Coelho 

(Booket, 2007)
Bichos, Miguel Torga (Booket, 2007)
Estranho Estrangeiro (Uma Biografia de Fernan-

do Pessoa), Robert Bréchon (Quetzal Editores, 
1996)

Cidade de Vidro, Paul Auster (adapatado à BD por 
Paul Karasik e David Mazzucchelli) (ASA, 2006)

O Teu Pequeno Nome - A Vida Emcional dos Be-
bés, Pedro Strecht (Assírio & Alvim, 2007)

O Prazer da Leitura, Vários (FNAC/Teorema, 
2008)

FILMES:
4 filmes que vi em 2008 e que me marcaram 

profundamente

The Hapenning, de M. Night Shyamalan
Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel 

Gmes

Soundwalkers, de Raquel Castro
Em Construção, de Zenchen Liu

O Que Fica de 2008
por Artur Abreu

5 discos que ouvi compulsivamente
Scarle� Johansson, Anywhere I Lay My 

Head – Orquestrações barrocas e uma voz que 
parece sussurrar. Surpresa do ano.

Portishead, Third – Catorze anos depois de 
ter inaugurado uma nova forma de fazer pop 
a banda de Bristol regressou com um disco de 
uma beleza apocalíptica. Valeu a pena esperar.

Why?, Alopecia – “In Berlin I saw two men 
fucking in a dark corner of a basketball court..”. 
Só os versos de Alopecia são todo um programa, 
sustentados por canções pop intensas, vibrantes, 
modernas e sincopadas. Absolutamente viciante.

TV On The Radio, Dear Science – Não obti-
veram a unanimidade conseguida em 2006 com 
Return to Cookie Mountain, mas confirmaram 
plenamente o seu estatuto de percursores. No 
ano em que o mundo descobriu Brooklyn, em 
Nova Iorque, como o novo epicentro das prin-
cipais agitações musicais, os TV On The Radio 
lembraram que já por ali andam há mais de meia 
década.

Rita Red Shoes, Golden Era – Melodias clássi-
cas e de orquestrações sumptuosas a acompanhar 
uma voz belíssima. E sempre, sempre, um imenso 
bom gosto. Dream on girl…

3 filmes absolutos
Wall-E, de Andrew Stanton – Consegue ser, 

a um tempo, veículo de uma fortíssima mensa-
gem ecológica, entretenimento para miúdos e 
graúdos e sentida homenagem ao cinema clás-
sico, em particular aos mestres do mudo. Obra-
prima do ano!

O Escafandro e a Borboleta, de Julian Schna-
bel – Uma visão da vida através do olho imenso 
de Jean-Dominique Bauby, herói de uma epopeia 
que se despediu da vida com um livro que escre-
veu quando tudo o que conseguia mobilizar era 
o seu olho esquerdo.

Aquele Querido Mês de Agosto, de Miguel 
Gomes – Reúne consenso em todos os quadran-
tes de que é um dos filmes do ano. Tenho para 
mim que ajudou muita gente a ver o cinema sob 
outra perspectiva, mais afastada do paradigma 
que tem sido imposto, desde há décadas. pelo 
cinema mainstream americano.

Alguns livros (nenhum deles de 2008)
Cemitério de Pianos, José Luís Peixoto – Um 

desafio para os sentidos esta saga familiar das 
classes baixas, contada em diferentes planos 
temporais. Ainda hoje não estou seguro do nú-
mero de gerações cuja história é relatada nesta 
obra inquietante.
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A Estrada, de Cormac McCarthy – Num 

mundo pós desastre nuclear, dois seres cami-
nham por uma estrada. A visão mais negra sobre 
a humanidade desde Ensaio Sobre a Cegueira, de 
Saramago. No final, uma nesga de luz, para dar 
esperança…

A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Záfon 
– Já está nas livrarias o segundo romance deste 
escritor espanhol, mas só este ano li esta primei-
ra obra, barroca, com laivos de realismo mágico, 
passada numa Barcelona rodeada de brumas e 
fantasmas da guerra civil. Uma história à volta 
de livros e de escritores a forçar a entrada nas 
listas dos grandes romances contemporâneos. 

3 séries viciantes
Californication – Não há programa na televi-

são que melhor respire o “ar do tempo” em que 
vivemos.

Dexter – E de repente, os heróis já não são o 
que eram. Ou como todos nos vimos a torcer pelo 
sucesso de um serial killer com bom coração.

Heroes – O universo e os dramas existenciais 
que conhecíamos dos livros de super-heróis con-
temporâneos transportados para uma série que 
não esquece o legado de Twin Peaks – quando 
se vê, é sempre bom ter uma esferográfica e um 
bloco de apontamentos por perto.

E ainda…
Ovação para as duas casas cheias consegui-

das pela OHs.21 no final do ano – Aquele Queri-
do Mês de Agosto esgotou a Casa da Cultura, os 
Dead Combo deixaram a transbordar o auditó-
rio do Crédito Agrícola. Aplausos para os dois 
ciclos de cinema português patrocinados pelo 
Município de Oliveira do Hospital. Ainda mais 
porque deixaram transparecer uma correcção de 
rumo que significou o abandono daquela coisa 
anódina que foi o Ciclo de Cinema de Outono de 

2007. Palmas para os concertos dos Kumpania 
Algazarra em Seia; dos Wray Gunn e dos Mão 
Morta, com o espectáculo Maldoror, em Viseu; 
e para os já referidos Dead Combo. E um viva 
para os 10 anos da OHs.21…

Apupos para 3 músicas particularmente irri-
tantes – Human, dos The Killers; Apologize, dos 
One Republic (foi lançada em 2007, mas só em 
2008 nos encheu os ouvidos até à náusea); 4 mi-
nutes, de Madonna (o “tic tac” que vai pontuan-
do a canção é insuportável).

2008 Resumido
por Vitor Neves

2008 foi o ano mais louco das nossas vidas, 
como seres do mundo… mas tudo foi esmagado 
pela “lista” que se segue:

Acontecimento do ano 08
1- Crise financeira…
2- … Económica
3- … e de Valores!
(o mundo não volta a ser o mesmo!)

Figura do  ano 08
- Barak Obama

As (minhas) figuras da Cultura e Lazer 08:
- José Saramago; Rita Redshoes; Nelson Évo-

ra & Cristiano Ronaldo e… Aquele Querido Mês 
de Agosto.

AS RELEVÂNCIAS 
DE 2008

por Ana Sales

2008 foi um ano incrivelmente par! Todos os 
livros que li, filmes que visualizei e música que 

ouvi anunciaram-me optimismo e, a partir deles 
obtive variadas respostas, ideias e uma atitude 
prospectiva... transformar o presente para me-
lhorar o futuro. Portanto, deste texto só poderá 
sair um balanço culturalmente positivo! 

LIVROS:
1. Quando Nietzsche Chorou, de Irvin D. Ya-

lom – Uma mistura de realidade com ficção, que 
me deu a conhecer um grande filósofo do século 
XIX, à beira de um ataque de nervos. Por outro 
lado, sugeriu-me que a Filosofia e a Ciência (no-
meadamente, a Medicina) podem aliar-se para a 
cura do desespero, da obsessão e do medo. Fi-
guras como Sigmund Freud, Friedrich Nietzche 
e Joseph Breuer (médico e também um dos pais 
da Psicanálise) encontram-se neste livro, que 
decorre em 1882, para se conhecerem a si pró-
prios e desvendarem os seus mistérios, através 
da entreajuda e da amizade, tendo por base a 
transformação do Ser Humano.  Foi uma leitura 
bastante enriquecedora, que me reportou para 
uma época de grandes pensadores, de intensas 
preocupações e abastadas ideias, onde a intelec-
tualidade prevalece e se sobrepõe à frigidez.

2. Madonna Como Um Ìcone, de Lucy 
O’Brien – A minha companhia de Verão! Li esta 
biografia duas vezes (e talvez, mais tarde, volta-
rei à carga...), porque Madonna, agora também 
realizadora de cinema, é uma referência, em di-
versos patamares culturais (música, dança, cine-
ma, teatro, literatura) e um referencial de força, 
resistência, empenho e optimismo que emergiu 
do underground, transformou a música e fez um 
percurso em direcção à luz, ainda que os precal-
ços e obstáculos singrassem, em certos momen-
tos da sua vida. 

FILMES:
1. Persépolis, de Marjanne Satrapi & Vincent 

Paronnaud – Um filme de animação, a preto e 
branco (na sua maior parte), deliciosamente 
terno e poético. É a história do Irão, aos olhos 
de uma criança adorável, Marji, que descobre, 
muito cedo, os prazeres musicais e subversivos 
do Ocidente, nos quais se refugia. Destaco este 
filme, que retrata uma ditadura de regras violen-
tas e forçadas, pois poderia ser considerado de 
género étnico mas, com a frescura da animação 
e da criança que o protagoniza, se torna especial-
mente inocente e singelo, no meio de tantos cul-
pados... Em 2008 obteve a nomeação de melhor 
filme de animação nos Oscars.

2. Este País Não É Para Velhos, de Joel & 
Ethan Coen – Um filme sangrento e de grande 
tensão, entre duas personagens que se asseme-
lham a um gato e um rato. Este thriller jogou 
muito com a minha paciência, levando-me à 
exaustão, por estar sempre na expectativa do 
que poderia acontecer a seguir... Apreciei este 
filme pela intensidade da acção.

DISCO:
Madonna, Hard Candy – Juntamente com 

este álbum destaco a digressão de Madonna, 
Sticky & Sweet Tour, durante o ano de 2008. A 
Rainha da pop oferece doces, à sua boa maneira 
jovial, irreverente e electrónica, permanecendo 
algures entre o hardcore e o hardrock. Neste 
caso é hardcandy, o último álbum que confere 
a Madonna, mais uma vez, um estilo próprio e 
autêntico. Give It To Me é um dos singles mais 
populares e Candy Shop abriu a digressão Swe-
et desta grande senhora da música. Como não 
ultrapassou os quatro milhões de exemplares, 
Hard Candy foi considerado um dos maiores 
fracassos da carreira de Madonna. Ainda assim, 
não deixa de acossar e provocar a estirpe mais 
conservadora da sociedade. Benditos 50 anos!

E pronto... venha daí esse 2009!!!
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Emir Kusturica não é 
propriamente um novato, 
é sim um artista com uma 
obra cinematográfica (e 
também musical, aqui com 
a irrequieta No Smoking 
Orchestra) a toda a prova. 
E com provas dadas: mui-
tos prémios que atestam a 
qualidade do produto, da 
fórmula e do sucesso jun-
to do grande público. Ari-
zona Dream, Underground, 
Gato Preto Gato Branco ou 
o recente documentário 
Maradona, estão aí para o 

comprovar. Sempre com um olhar muito particular: entre a acu-
tilância do “ver de novo” e um humor quase regenerador das 
feridas e dos mal-estares. 

Kusturica é uma espécie de cineasta “antropólogo /curan-
deiro” que vai fundo ao coração dos povos e dos seus conflitos 
– pessoais ou de grupo – e volta com estórias, pitorescas mas 
ternas, em que é notoriamente cúmplice, pinceladas com a espe-
rança que só o humor permite.

Kusturica é apaixonado por tudo aquilo que os Balcãs são e 
representam: os caminhos cruzados da História, o conflito, a agi-
tação e o mistério. Um rebuliço permanente.

Promessas/Zavet, filmado em 2007 (e chegado a Portugal em 
2008) oferece-nos também estes caminhos. Uma Sérvia de hoje, 
algures entre os Balcãs e a Europa. E tudo o mais que a comédia 
iconoclasta permite. Uma vaca que vale “qualquer coisa”, um 
avô crente, o seu neto, a voluptuosa professora desterrada nas 
montanhas e o inspector. A cidade nova e o seu submundo: a má-
fia e as negociatas, os proxenetas e as casas de prazer, a violência 
juvenil e o fracasso da modernidade. E a paixão que também 
desperta.

 Uma catadupa de acasos e uma sucessão de incidentes. Uma 
vaca que vale três desejos e no final um miúdo com uma sorte 
incrível. Vamos rindo e percebendo o novo Leste…

 José Francisco Rolo
Promessas/Zavet, Emir Kusturica, DVD Atalanta Filmes (2008)

O jornalista, o comunista, o editor, o 
Nobel escritor Saramago resolveu surpre-
ender o mundo com um livro diferente: 
sem calamidades, sem crítica social, sem 
violência, sem revolta, sem provocações, 
sem invenções demoníacas… deixando 
apenas aparecer, aqui e ali, o espreitar do 
medo e o seu particular desdém e até gozo 
que manifesta sem pudor nas suas alusões 
bíblicas. Saramago faz um relato terno de 
uma viagem de acontecimentos lumino-
sos, onde se revela um conforto tranquilo 
com o que se vai passando, não sendo fácil 

de encontrar registo de um momento de dura amargura ou de perda de se-
renidade, mesmo quando revela que as enormes patas do Elefante tiveram 
como destino final ser bengaleiro.

Saramago inventou uma viagem (como ele próprio diz, as referências 
históricas cabem numa folha de papel), um itinerário, para um elefante e 
um cornaca, obrigados a percorrer o caminho de Lisboa a Viena e assim 
consumar a oferta do rei D. João III ao seu primo arquiduque Maximilia-
no da Áustria. Porventura com abuso, atrevo-me a pensar ser esta uma 
viagem do alter-ego do escritor com 86 anos de estrada, que no livro uma 
vezes é o elefante, outra vezes o cornaca, outra vezes o comandante e ainda 
algumas vezes o nobre arquiduque. A Viagem do Elefante revela todas as 
marcas que caracterizam a escrita do autor: linguagem meia-velha-meia-
nova; diálogos encadeados; um narrador que entra e sai da trama com mes-
tria ímpar, sarcástico e cheio de tiradas filosóficas; e como já referido, fortes 
considerações sobre passagens bíblicas e até sobre a natureza humana – a 
certa altura, o arquiduque percebe que está perder a guerra do protagonis-
mo com o Elefante.

No final do livro interroguei-me se Saramago não estará, nesta fase da 
sua vida, a escrever para ser amado. Encontrei a resposta, já depois da 
leitura do livro, numa das suas entrevistas: «Pode ser entendido assim. 
O Gabriel Garcia Marquez dizia que escrevia para que gostassem dele. É 
possível. É mais exacto dizer que a gente escreve porque não quer morrer. 
Ser amado pelo outro não está na nossa mão… Já que temos que morrer, 
que alguma coisa fique. Não é a imortalidade – isso seria um disparate; é 
algum reconhecimento por algum tempo mais.»

- Há Elefante, que assim seja.
Vitor Neves

A Viagem do Elefante, José Saramago, Caminho 2008

LETRAS

Eleições e internet deixam marca 
nas melhores séries de 2008. A Time fez 
uma escolha das melhores séries e epi-
sódios de 2008 marcada pelo sinal dos 
tempos. O Protector e Mad Men ocupam 
os primeiros lugares das séries, seguidos 
das eleições presidenciais americanas. 
“Sexo, (bom, política de género, mais o 
caso de infidelidade de John Edwards), 
controvérsia e revezes de intriga comple-
tamente inesperados”, justifica a revista. 
Em quarto lugar, outra surpresa – Dr. 
Horrible’s Sing-Along Blog, um musical 
online nunca exibido em televisão e es-
treado no YouTube, tornando-se num 
exemplo sintomático das mudanças 
ocorridas nos sistemas de produção e 
exibição industriais. Nos melhores epi-
sódios, o décimo lugar também é ocu-
pado por Distort, Warp and Layer Effects, 
da série online You Suck at Photoshop. Em 
primeiro ficou The Constant, da quarta 
temporada de Perdidos.

Heath Ledger nomeado para os Glo-
bos de Ouro. O actor, falecido em Janei-
ro de 2008, poderá ganhar o prémio de 

melhor Actor Secundário da Associação 
de Imprensa Estrangeira em Hollywood 
pelo sua interpretação de Joker em Bat-
man, Cavaleiro das Trevas. Os filmes que 
receberam mais nomeações foram The 
Curious Case of Benjamin Bu�on (David 
Fincher), Doubt (John Patrick Shanley) e 
Frost/Nixon (Ron Howard).

Gomorra arrasou nos Prémio Eu-
ropeus de Cinema. O filme do italiano 
Ma�eo Garrone arrecadou as distinções 
para melhor Filme, Realizador, Actor 
(Toni Servillo), Argumento e Fotografia. 
O prémio de Melhor Actriz foi para a 
britânica Kristin Sco� Thomas (por Il y 
a longtemps que je t’aime, do francês Phili-
ppe Claudel). Foram também entregues 
dois prémios especiais pelo conjunto da 
obra à actriz britânica Judi Dench e aos 
realizadores dinamarqueses que subs-
creveram o Manifesto Dogma, lançado 
em 1995 contra a “hegemonia crescente 
da manipulação tecnológica” no cinema 
de ficção – Lars von Trier, Thomas Vin-
terberg, Søren Krag Jacobsen e Kristina 
Levring.

Prémio Pessoa para Carrilho da 
Graça. O galardão atribuído pelo jornal 
Expresso, no valor de 60 mil euros, foi 
entregue a um arquitecto a quem o júri 
enalteceu o “rigor e coerência” com que 
utiliza “uma linguagem própria que 
adequa a cada situação específica”. Foi a 
segunda vez que o prémio contemplou 
um arquitecto, depois de Eduardo Souto 
Moura ter sido galardoado em 1998.

Mariza entre os melhores do ano 
na World Music. Três publicações britâ-
nicas colocaram Terra, último álbum da 
fadista, entre os dez mais de 2008 na ca-
tegoria de World Music. Enquanto para 
a  Songlines o disco foi o 4.º melhor do 
ano, a UnCut colocou-o em 8.º lugar e o 
Sunday Times em 9.º. Na votação da Un-
Cut, Terra não foi o disco português mais 
bem colocado. Em 4º lugar ficou Black 
Diamond, dos Buraka Som Sistema.

Hallelujah ocupa os dois primeiros lu-
gares do top britânico de singles. Editada 
há 25 anos por Leonard Cohen e regravada 
por Jeff Buckley em 1984, a canção foi es-

colhida por Alexandra Burke para vencer 
o programa inglês de talentos X Factor. Na 
semana do Natal, os singles com as ver-
sões de Burke e Buckley lideraram o top 
britânico com 576 mil e 81 mil vendas, res-
pectivamente. À boleia, a versão original, 
de Cohen, chegou ao 36.º lugar. A dupla li-
derança com versões diferentes da mesma 
canção não é inédita na Grã Bretanha, mas 
não se verificava desde 1965.

1000 milhões de canções vendidas 
online nos EUA. O número, atingido 
pela primeira vez, refere-se apenas a 2008 
e foi alcançado a meio de Dezembro. O 
recorde foi para o single de Leona Lewis, 
Bleeding Love, que vendeu 3,3 milhões de 
cópias. Estima-se que em 2011 a venda 
por download já represente metade do 
total do negócio da venda de música.

Maravilhas Portuguesas do Mundo 
têm 27 candidaturas. O objectivo é esco-
lher as 7 Maravilhas de Origem Portu-
guesa do Mundo e foi definido um lote 
de 27 candidatas oriundas da América 
do Sul (8 monumentos, dos quais 7 são 

brasileiros), da Ásia (6 países detêm 10 
locais históricos, metade dos quais na 
Índia) e de África (9 locais distribuídos 
por 8 países diferentes). A votação é pú-
blica e pode ser feita por sms ou no site 
www.7maravilhas.sapo.pt, onde pode 
ser consultada a lista completa das ma-
ravilhas a concurso.

Museu Colecção Berardo foi o mais 
visitado em 2008. O número de visitan-
tes atingiu os 550 mil, distribuídos pela 
exposição permanente e pelas 14 exposi-
ções temporárias. Com o número divul-
gado, o Museu Colecção Berardo, que 
tem acesso gratuito, tornou-se o museu 
português mais visitado, ultrapassando 
a Fundação Serralves, de acesso pago, 
que recebeu este ano 400 mil visitas.

Fluviário de Mora eleito o melhor 
museu do ano. O galardão foi atribuído 
pela Associação Portuguesa de Museolo-
gia ao projecto, inaugurado em 2007, que 
recria, num conjunto de aquários e espa-
ços envolventes, o percurso de um rio 
português, da nascente à foz. O fluviário 
alberga peixes nacionais, alguns em vias 
de extinção, e exemplares exóticos de 
outros sistemas aquíferos, como a bacia 
Amazónica e os lagos africanos.
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A ternura n´A Viagem 
Do Elefante

3 PISTAS

IMAGENSQue Grande Vaca

Este texto não é 
sobre uma pista audí-
vel em particular, mas 
sobre muitas, centenas 
delas, disponíveis gra-
tuitamente para quem 
as quiser apreciar. Já 
aqui falei do fenómeno 
das Netlabels e nada 
como começar 2009 a 

falar novamente delas. Considero-as, e aos seus curadores, das melho-
res coisas que o mundo Web tem para oferecer. E como funciona uma 
Netlabel?

 As Netlabels são editoras independentes, que editam maioritariamen-
te em formato MP3, colocando os discos para download integral e gratuito 
na Internet, quase sempre abrangidos pelas licenças Creative Commons. 
O seu princípio é o da música livre e partilhada por todos. Para dar um 
exemplo concreto, imaginemos que determinado artista desconhecido (ou 
um qualquer amante de música que saiba produzir alguma) decide dar a 
conhecer ao mundo as suas produções musicais. Para além de poder apos-
tar em plataformas multimédia como o My Space ou o Virb, pode também 
enviar o seu trabalho para uma Netlabel que edite coisas do género das 
que produz e esperar por uma edição. O trabalho é lançado no mundo 
Web quase como uma edição física numa editora tradicional, ou seja, com 
capa e contra-capa (quase sempre esteticamente muito cuidadas), créditos 
do artista, agradecimentos, etc. Depois, cabe ao artista, com o apoio da 
editora, fazer a divulgação do trabalho, com recurso, por exemplo, a con-
certos, envio do material editado para revistas especializadas, etc. Como 
quase todas as edições da maioria das Netlabels estão alojadas na plata-
forma archive.org, torna-se fácil para o artista verificar quantos downloads 
são feitos do seu trabalho e assim perceber qual o feedback ao mesmo. 
Visitando a página www.netlabels.org, os visitantes poderão ter acesso a 
uma quantidade infindável destas editoras, divididas por géneros musi-
cais, desde os field recordings à música experimental, passando pela folk 
e electrónica ambiental, entre muitos, muitos outros (existem editoras que 
editam apenas determinado estilo musical, ao passo que outras preferem 
albergar mais do que um, mas sempre com uma selecção mais ou menos 
rigorosa do que editam). Em Portugal, destaco as importantes Test Tube 
(uma subsidiária da Monocromática), Merzbau, Mimi Records, XS Recor-
ds, Enough Records ou a Yellow Bop Records.

 Luís Antero
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