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E ste evento contou com a participação de cerca
de 40 artistas e activistas voluntários no pro-
grama e decorreu na Pastelaria Finata. Com ap-

resentações de dança (Megumi, Tamzin&Group),
exposição de pintura (Annie Moreels, Gilda Monteiro,
Pedro Aguilar de Sousa), fotografia (Karin Van Vossole
e Projecto ONE - Mizé Jacinto), e arte livre com objec-
tos queimados (Rainer Resirp, instalação “Destru-
ição/Esperança 14/15 Out 2018”), o público foi
conduzido por emoções fortes associadas à singular-
idade das suas vivências colectivas.

Através dos livros expostos e panfletos distribuídos,
os membros dos grupos  “Why Fire” e “Céus Limpos”
atribuem fenómenos como as tão actuais “tempes-
tades de fogo”, furacões, inundações, terramotos,
tsunamis, etc., à “geo-engenharia”, a “indústria
climática do século XXI”, “posta em marcha com o
propósito de controlar a população”. Os seus membros
contestam a falsa informação propagandeada pelos
média, canais de metereologia, escolas e outras in-
stituições, exortando a população a defender-se, de
parceria com a Natureza.  Outros temas  importantes
foram abordados nas restantes mesas. A Medicina
Natural e Curas Alternativas foram apresentadas
como meios de lidar com experiências traumáticas.

Foram também distribuídas sementes biológicas
(Germisem) assim como doadas árvores a favor do
festival (Paulownias Portugal / Manuel Duarte).

O som no palco esteve a cargo de James & DJ
MANUS (Rory & Aron). A tarde foi preenchida por con-
certos dos mais variados estilos, começando com “A
Pauta” (Concertinas da Escola de Música de Vila Nova
de Oliveirinha), “Under the bridge” (coro), Carlos Ama-
ral (teclista) e prosseguindo com Rosalinde Schoen &
grupo (rockjazz), Spaghetti Tree (música cigana &
jazz) e Melancour (rock, guitarra solo & voz). 

Um orador em destaque foi o psicólogo tabuense
Ricardo Fonseca Mota (Autor do livro “Fredo”, Prémio
Literário Revelação Agustina Bessa-Luís, 2015), que
presenteou a plateia com o seu conhecimento cien-
tífico sobre trauma e terapias  associadas. 

Presente esteve também o grupo Reflorestar Por-
tugal, o qual se formou após o incêndio de Pedrógão
Grande, que, na pessoa de Marina Zimmermann, re-
latou as actividades da associação e solicitou ao
público presente a colecta urgente de sementes de
árvores tradicionais no território português (carvalho,
sobreiro, castanheiro, etc.) a fim de cada um assumir
o seu papel no grande trabalho conjunto que será re-
florestar o território.

“Why Fire” consiste num grupo heterogéneo com-
posto por activistas internacionais e nacionais, for-
mado em Dezembro passado, e dedica-se a uma
discussão imparcial sobre os verdadeiros motivos  das
tragédias que continuamente assolam o nosso país
e o mundo. O grupo terá o próximo encontro no
sábado, 24 Novembro, pelas 11h  em Tábua/Barras
(Café Greenbean). 

Facebook Why Fire, Contacto: groupwhyfire@gmail.com 

“A Viagem com o Rancho Regional e Folclórico de Can-
dosa” assim se designou o espectáculo que encheu o auditório
do Centro Cultural de Tábua, no passado dia 27, uma criação
da coreógrafa Filipa Francisco, com grupos de Dança Tradi-
cional Portuguesa (Ranchos Folclóricos) e bailarinos de
Dança Contemporânea, colocando em diálogo e confronto a
dança contemporânea com o folclore e as danças tradicionais.
Houve quem gostasse, houve também quem criticasse este es-
pectáculo modernista, referindo que desta forma se estão a
“matar” as tradições do nosso folclore, “vestindo-lhe” outras
roupagens pretensamente culturais. Mas, sem dúvida, o grupo
convidado, o Rancho Regional e Folclórico de Candosa, mar-
cou presença em destaque em palco, se bem que, disseram-
nos alguns dos responsáveis deste rancho (que fora convidado
pela câmara a participar nesta “Viagem”) tenham manifestado
algumas reticências iniciais em integrar este evento.

Este espectáculo inseriu-se no projecto de programação
patrimonial e cultural em rede “Coimbra Região de Cultura”,
desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da
região, que envolve mais de centena e meia de iniciativas nos
19 municípios que integram a  comunidade. TEXTO/FOTOS: JOSÉ LEITE

Cerca de 400 visitantes juntaram-se no domingo, 14 de Outubro, na Vila do
Mato/Tábua, no Festival “Ambiente pela Vida”, organizado pelo grupo “WhyFire”,

evocativo dos grandes incêndios de 2017 em Portugal.

“VIAGEM” NO CCT CONFRONTOU DANÇA TRADICIONAL COM A CONTEMPORÂNEA

RANCHO FOLCLÓRICO DE CANDOSA BRILHOU

Se gostos não se discutem, não adianta criticar alguns dos
tabuenses com quem falámos após o espectáculo. Não

gostaram, pronto! “Andam a misturar alhos com bugalhos”,
disse-nos um espectador descontente. Será?

FESTIVAL MEMÓRIA NA VILA DO MATO

"AMBIENTE PELA VIDA"

Houve quem não
gostasse de viajar
nesta modernice
apresentada no CCT


