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Trompete
com anéis de

filigrana premiado
Ermanno Aparo Docente em Viana do Castelo criou

instrumento como projeto de uma tese de pós-doutoramento
novidade O que o distin-

gue de um trompete con-
vencional é o design origi-
nal, que lhe valeu um pré-
mio mundial. A "Almada
Trumpet", criada pelo do-

cente de design na Escola

Superior de Tecnologia e

Gestão de Viana do Caste-

lo, Ermanno Aparo, anda
nas bocas do Mundo. Ven-
ceu recentemente um dos

prémios do A'Design Com-

petition na categoria de
instrumentos musicais. Fi-
cou em segundo lugar (pra-
ta), atrás de uma guitarra
espanhola (de Oviedo).

"Os primeiros lugares
vieram para a Península
Ibérica. O design ibérico
domina", diz orgulhoso o

professor italiano, radica-
do há 17 anos em Portugal.

Ermanno Aparo viu ago-
ra reconhecido um projeto
com cerca de quatro anos,
desenvolvido "em rede",
com a participação de um
total de 12 empresas.

"Este trompete é fruto de
uma tese de pós-doutora-
mento, desenvolvida
numa parceria com o Cen-
tro de investigação em Ar-

quitetura, Urbanismo e

Design (CIAUD) da Facul-
dade de Arquitetura da
Universidade de Lisboa e o
Instituto Politécnico de
Viana do Castelo", conta o

docente, referindo que a
" Almada Trompet" nasceu

porque "duas pessoas, Fer-
nando Moreira da Silva, di-

retor do CIAUD, e Vasco da

Silva Faria, professor de

trompete da Universidade
do Minho e maestro da
banda de Pevidém, acredi-
taram num projeto que no

início parecia uma loucu-
ra".

Concebido em cobre, em
vez do tradicional latão,
embora inclua algum des-
te material, o instrumento
premiado tem a particula-
ridade de os anéis (onde
encaixam os dedos do toca-

dor) serem em filigrana

portuguesa. A sua comer-

cialização está fora de hi-
pótese.

"Não penso que haja essa

hipótese. Para se chegar à

produção em série são ne-
cessários muitos anos", diz
o seu mentor. O A' Design
Competition" é um dos
maiores certames do Mun-
do do setor. •
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Anéis onde encaixam os dedos do trompetista são de filigrana portuguesa
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• Idade: 47 anos

• Nacionalidade: Ita-
liana
• Profissão: Docente
de Design no Instituto
Politécnico de Viana do
Castelo


