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Festival cultural no Douro
percorre 19 municípios
até meados de junho



Douro convoca
país para festa
de reflexão
sobre o futuro

Somos Douro Festival inédito tenta responder às inquietações dos durienses.

Iniciativa pretende ligar e debater região classificada pela UNESCO há 17 anos

Helena Teixeira da Silva
helenasilvagijn.pt

• Miguel Torga identificou-o
como "Reino Maravilhoso". Agus-
tina Bessa-Luís assegurou que
"um lugar assim não morrerá nun-
ca, porque é privilegiado para o so-
frimento". Manoel de Oliveira de-
dicou-lhe filmes que refizeram o

imaginário nacional. O Douro, am-
plamente ficcionado e registado
(bebido e degustado), mas não
imune à perda de população, não
carece de hossanas - precisa de
vida todos os dias. Por isso, no ano
em que se assinalam os 17 anos da
classificação pela UNESCO do Alto
Douro Vinhateiro como Patrimó-
nio Mundial, a pergunta que se im-
põe é: "De que falamos quando fa-
lamos de Douro em 2018?"

A pergunta será de todos, mas
foi enunciada por Anabela Mota
Ribeiro, comissária do programa
"Somos Douro", festival multidis-
ciplinar inédito promovido pela
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Norte
e pela Liga de Amigos do Douro,
que arranca no próximo dia 1 de

junho com a ambição de "interpe-
lar o lugar, as suas pessoas, o seu

imaginário" e sobretudo de "não
deixar ninguém de fora". A orga-
nização disponibiliza um autocar-
ro que dará boleia a todas as pes-
soas que queiram participar nas
iniciativas.

Durante 17 dias, os 19 municí-
pios do Douro serão lugar de cele-
bração contínua - concertos, con-
versas, oficinas, residências artís-

ticas, visitas guiadas, sessões pe-
dagógicas e espetáculos de rua [ler
agenda ao lado] - mas também de
reflexão. "Precisamos da palavra e
do mundo que se faz com ela para
acreditar no futuro", afirmou a cu-
radora. "Se as pessoas se sentirem
perturbadas, sacudidas no melhor
sentido, então terá valido muito a
pena", diz Anabela Mota Ribeiro,
ao IN. A ideia, acrescenta, "é con-
tribuir para dar às pessoas ferra-
mentas com que possam interpe-
lar o seu lugar e promover a estima
do território".

De resto, responder às inquieta-
ções de quem vive na região foi um
repto lançado por Miguel Cadilhe,
economista e mentor da candida-
tura à UNESCO, a que o festival
tenta dar resposta com um fórum
que irá auscultar 40 jovens em-
preendedores da região e alunos
do Secundário. À discussão junta-
se uma sondagem [ler caixa] que
poderá ajudar a encontrar uma
porta de saída para as questões lan-
çadas pela comissária, ela própria
duriense: "o que é ser jovem hoje,
no Douro? Quem são, o que an-
seiam os jovens da região, o que es-

peram da vida, que ideias têm em
relação ao futuro, que mundos po-
voam o seu mundo? Querem viver
aqui, querem sair?" O resultado
será apresentado no final do ano.

Desafio para filmar o Douro
Para construir uma cartografia
deste Douro por dentro, Mota Ri-

beiro propõe um programa que as-
senta em três pares de verbos nu-
cleares que lançam uma trança ao

país inteiro; "Ser-Pertencer;
Aprender-Fazer; e Descobrir-Par-
tilhar". Não se trata, garante, "de
um programa erudito, fechado,
mas de uma celebração para a qual
todas as pessoas são convocadas".
Não é, portanto, uma viagem para
conhecedores da matéria, mas
para para curiosos.

Em parceria com o "Turismo de

Portugal" será lançado em junho o

programa "ponha o Douro no
mapa.pt" (variação de "ponha Por-
tugal no mapa.pt"), um concurso
que desafia jovens youtubers a fil-
mar a região. O anúncio do vence-
dor será em setembro, no festival
de cinema de Foz Côa. •
Sondagem Jovens
durienses querem
viver na região?
• A que corresponde crescer
no Douro, hoje? Que expectati-
vas têm os jovens que ali vi-
vem? Ambicionam permane-
cer no território ou sonham
com outro destino, com a emi-
gração ou a deslocação para
outra zona do país? A resposta
será conhecida no fim deste

ano, a 14 de dezembro, na ce-
rimónia que assinala os 17
anos da classificação do Alto
Douro Vinhateiro como Patri-
mónio Mundial pela UNESCO.
Uma equipa da Universidade



do Minho coordenada pelo pro-
fessor Patrício Costa está a
auscultar os 42 mil jovens

com idades compreendidas
entre os 15 e os 34 anos, que
habitam os 19 municípios da

região, para constituir uma
amostra de 381 pessoas.

1 DE IUNHQ, LAMEGO

CAMANE ATUA COM

JOVENS DE VILA REAL
"Sei de um rio onde a própria
mentira tem o sabor da verdade"
O fado de Camané é de 2008 e

talvez não seja sobre o Douro,
mas encaixa como uma luva no
"Somos Douro", que arranca às

21.30 horas de 1 junho no Teatro
Ribeiro Conceição, em Lamego.
O fadista terá a participação es-
pecial de jovens da Orquestra de
Câmara do Conservatório Regio-
nal de Música de Vila Real.

3DEJUNHO, MESÃOFRIO

QUEM SUSPIRA

PORAGUSTINA?
Não há Douro sem Agustina Bes-
sa-Luís. A autora viveu na região
dos 15 aos 19 anos, na Casa do Paço
que é a casa da Sibila, e naquele
imaginário ancorou grande parte
dos seus personagens. No ano em
que o seu primeiro livro "Mundo
fechado" completa 70 anos, Pedro
Mexia, assessor para a Cultura do

presidente da República, poeta e
crítico literário, grande conhece-
dor do universo de Agustina, vai

estar em Mesão Frio, às 11 horas, a
explicar a paisagem duriense nas
obras da autora. Mais tarde, às 15

horas, a neta Leonor Baldaque
fala, em Armamar, sobre "Vale
Abraão", livro de 1991 que Manoel
de Oliveira adaptou ao cinema. Na
Régua, às 18 horas, Bernardo Pin-
to de Almeida, poeta e ensaísta,
apresenta uma visão sobre a pai-
sagem como tema dominante na
História da Pintura.
6 DE lUNHO, SERNAN£ELHE

PASSEAR DE MÃOS

DADAS COM AQUILINO



RIBEIRO
Alberto Correia é antropólogo e
um estudioso empenhado da obra
de Aquilino Ribeiro (1885-1963),
"figura de encruzilhada cultural,
entre o primitivismo rural e o

amor gratuito da erudição livres-
ca" que em "Quando os lobos ui-
vam" escreveu frases como esta=
"As cerejeiras eram a alegria da
serra por altura das ceifas. Aquela
corda de povos ignorava os mimos
vários do vergel, salvo as cerejas".
O exemplo bastará para que se

perceba o desafio lançado ao his-
toriador: que celebre "a geografia
física, literária e gastronómica do
escritor, a partir dos seus lugares;
o Carregai onde nasceu, as ruínas
do mosteiro de Tabosa e a magní-
fica Lapa". Será então um passeio
de mãos dadas com Aquilino e

que contará com a presença do
seu neto Aquilino Machado. Mas

para falar do amor, tema central
nas suas obras, a escolha recai so-
bre Serafina Martins. A professora
da Faculdade de Letras de Lisboa
fala às 18.30 horas, no Carregai,
em Sernancelhe.
7 DE JUNHO, VILA REAL

CONTAGIAR 0 DOURO

COM CIÊNCIA VIVA
Distinguida com o Prémio Pessoa
em 2013 e com o Prémio Pfizer em
2017, a cientista Maria Manuel
Mota, considerada uma das maio-
res especialistas do Mundo em
malária, vai a Vila Real tentar con-
tagiar a região com a sua paixão
pela ciência. Mais tarde, a cantora
Maria Salgado, "apontada como
uma peça-chave para entender a
música castelhana", protagoniza
um concerto no Conservatório
Regional de Música da cidade.

8 DE lUNHO, VILA REAL

FERNANDO PESSOA

EVOCADO NOS 130 ANOS
"Que ideias gerais temos? As que
vamos buscar ao estrangeiro.
Nem as vamos buscar aos movi-
mentos filosóficos profundos do

estrangeiro; vamos buscá-las à su-

perfície, ao jornalismo de ideias. E
assim as ideias que adotamos,
sem alteração nem crítica, são ou
velhas ou superficiais". Passam
130 anos sobre o nascimento de
Fernando Pessoa. Muitos mais hão
de passar sem que o mais univer-
sal poeta português perca a atua-
lidade. É por isso que António Fei-
jó, vice-reitor da Universidade de
Lisboa, o traz, às 18 horas, ao Palá-
cio de Mateus, em Vila Real.

9 DE JUNHO, ALTj) DOURO

CINCO PARAGENS
A Ordem dos Arquitetos preparou

um roteiro com cinco paragens
em cinco edifícios construídos no
Alto Douro Vinhateiro, tendo to-
dos a assinatura de importantes
nomes da arquitetura portugue-
sa. São eles; o Museu da Vila Ve-
lha, de António Belém Lima, a
Adega Quinta do Portal, de Álva-
ro Siza Vieira, o Centro Cultural
Miguel Torga, de Eduardo Souto
Moura, o Museu do Côa, de Cami-
lo Rebelo e Tiago Pimentel, e o
Centro de Alto Rendimento do
Pocinho, de Álvaro Andrade. São
os próprios autores das obras a
conduzir as visitas, sendo que ou-
tros arquitetos poderão apresen-
tar leituras alternativas. O progra-
ma reparte-se por dois fins de se-

mana, com três visitas em cada
data.
9 DE JUNHO, TORRE DE MONCORVO

TANGO JUDEU DE

ZIMLER E BORGES
Quem leu "O último cabalista de
Lisboa", perceberá por que razão
o escritor Richard Zimler - norte-
americano a viver no Porto desde
1990 - estará, às 16 horas, em Tor-
re de Moncorvo, território da

maior judiaria confirmada desde
a Idade Média, a falar de cultura e

religião judaica. Talvez seja, tam-
bém, boa altura para lembrar Jor-

ge Luís Borges (1899 1986). O es
critor argentino era descendente
de judeus de Torre de Moncorvo.

10DEJUNH0,SABR0SA

0 PRINCIPEZINHO

HERMÍNIO MONTEIRO
Será mais improvável encontrar
alguém que ainda não tenha lido
"O principezinho", famosíssima
obra publicada por Saint-Exupéry
há 75 anos, do que o contrário. Mas

a legião de leitores só reforça a im-
portância de entender "as diferen-
tes camadas de leitura" e fascina-
ção que o livro ainda transporta
num Mundo que já mudou tanto.
O momento ganha valor acresci-
do porque é a psiquiatra Manuela
Correia quem irá desvendar os
mitos do livro. Falo numa data e
num local que não são indiferen-
tes: em Parada do Pinhão, onde
Manuel Hermínio Monteiro, mari-
do e mítico editor da Assírio & Al-
vim, nasceu e viu "chegar a eletri-

cidade". Isto, no mês em que pas
sam 17 anos sobre a sua morte.
11 DE JUNHO, SABROSA

NO REINO MARAVILHOSO

DE MIGUEL TORGA
"Não é um panorama que os
olhos contemplam: é um excesso
da natureza", escreveu Miguel
Torga (1907- 1995) sobre o Douro
onde nasceu. Carlos Mendes
Sousa, professor da Universida-
de do Minho, especialista em li-
teratura brasileira e portuguesa,
faz uma incursão pela obra e

pelo imaginário do autor. É às 18



horas. Mais tarde, as 21.30 horas,
no espaço Miguel Torga, o escri-
tor espanhol Júlio Llamazares
aborda as relações entre Portu-
gal e Espanha.

12 DE lUNHO,S.IOÃO PESQUEIRA

SOPHIAE AQUILINO

VISTOS POR DENTRO

Os livros de Sophia de Mel-
lo Breyner para a infância
são o ponto de partida para
uma conversa, às 11 horas,
com Ana Luísa Amaral,
professora da Faculdade
de Letras da Universidade
do Porto. Às 15 horas é tem
po de voltar a Aquilino e

ficar a conhecer a sua
Casa-Museu; "os ob

jetos, os percursos, as

rotinas, a biblioteca,
a memória de en-
contros com as
grandes figuras da
primeira metade
do século XX". O neto é o conta-
dor das histórias.

13 DE JUNHO, MURÇA

O QUE NOS DIZ DE NÓS

APORCADEMURÇA?
O diretor do Museu Nacional de
Arqueologia faz uma visita ao cas-
tro de Palheiros e à Porca de Mur-

ça, promovendo uma leitura do
território. "Que dizem de quem
somos e da história daquele lugar
os vestígios ali existentes?" A res-
posta chega às 17 horas. Às 21.30
horas, é a vez de o historiador Fer-
nando Rosas fazer uma disserta-
ção sobre a Europa e os vários de-
senhos que conheceu ao longo do
século XX. No ano em que se assi-
nalam os 100 anos do fim da I
Guerra será inevitável evocar o
herói "Soldado Milhões", que ins-
pirou Gonçalo Galvão Teles para
um filme que estreou este ano.

14IUNH0J0RREDEM0NC0RV0

20 ANOS DEPOIS DO

NOBELDESARAMAGO
Jose Saramago ganhou o prémio
Nobel da Literatura há 20 anos. Jo-

sé Luís Peixoto assinala a data
"indo ao encontro dos caminhos
do escritor no livro 'Viagem a Por-
tugal', em que há uma menção ex-
plícita a Torre de Moncorvo. Aju-
dará ainda a personagens míticas
como a jovem Blimunda.

16 JUNHO, ALTO DOURO

VISITA GUIADA AO

PARQUE ARQUEOLÓGICO

João Pinto Coelho, arquiteto e es-
critor que venceu o Prémio LeVa
2017 com o livro "Os loucos da Rua
Mazur", conduz uma visita ao par-

que arqueológico do Douro.

17 IUNHO, ALIJÓ-PINHÃO

PARADA, DESFILE,

ANIMAÇÃO, RUA

O encerramento do festival
"Somos Douro" é uma festa

para a qual todos são convo-
cados. As bandas filar-

mónicas da região
desfilam e interpre-
tam algumas peças
do seu repertório
junto ao rio, e na
rua. A ideia é que
as pessoas se mo-
bilizem para um pi-
quenique coletivo.


