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REGIÃO DAS BEIRAS

“Dentro da Casa, à Beira da Aldeia”
junta cultura e arte de bem receber
Penela Programa começou em Julho, aos fins-de-semana, repartido entre a Casa Oliveira
Guimarães, no Espinhal, e a aldeia da Chanca. O mesmo espectáculo, mas com nuances diferentes
D.R.

Manuela Ventura
O programa “Dentro da Casa,
à Beira daAldeia”, uma iniciativa
da Companhia da Chanca e da
Casa da Família Oliveira de
Guimarães, trouxe um conjunto
de propostas culturais diferentes
e diferenciadoras. Música, teatro,
cinema, mas também a conversa com os artistas, o envolvimento do público, a participação activa e, muitas vezes, o
querer repetir a experiência e,
depois de presenciar o espectáculo no Espinhal, também fazer questão de assistir à apresentação na aldeia da Chanca.
Cataria Santana e André Louro, da Companhia da Chanca,
fazem um balanço muito positivo do programa que arrancou em Julho. A começar pelo
público. «Em média 70 pessoas»,
diz Catarina Santana, que destaca a diferença do espectáculo,
apresentado na Casa Oliveira
Guimarães ou na aldeia da
Chanca. No Espinhal, além de
um público já fidelizado com
eventos culturais, a artista destaca a familiaridade dos espectadores que, assim que o espectáculo termina começam a
arrumar as cadeiras, ou espírito
acolhedor dos anfitriões, Paula
Guimarães e Renato Barroso.
«Se está calor, trazem chapéus,
se está frio distribuem mantas
para aconchegar as pessoas».
«Na Chanca foi novidade»,
adianta. «Às 15h00 tínhamos

Na aldeia da Chanca um espectáculo realizado em pleno olival

Marionetas apresentadas nos jardins da Casa Oliveira Guimarães, no Espinhal

os homens da aldeia reunidos
à nossa porta a perguntar o
que era preciso», conta André

Louro. Num dos dias, a chover,
«andámos à procura de um local para fazer o espectáculo»,

que acabou por aconteceu debaixo do telheiro da habitação
do casal. Um espaço que Quico

Cadaval «baptizou como o Teatro Monumental da Chanca».
Apopulação da aldeia marcou
sempre presença e fez a diferença. «Além de se divertir, mostra um grande respeito pelo
trabalho dos artistas», refere
André Louro, lembrando o grupo Valdevinos e os comentários
elogiosos que o trabalho de
manipulação das marionetas
mereceu. «É o respeito que nós,
Companhia da Chanca, sempre
sentimos», adianta Catarina.
Os espectáculos permitiram,
igualmente, que «pessoas que
nunca vieram à aldeia ou não
vinham há anos», se deslocassem à Chanca, um facto que
motivou «o orgulho de bem receber» dos habitantes locais
que, além de se envolveram na
“puxada” da electricidade, no
transporte do equipamento, nalguns casos da carrinha para o
tractor e só depois para o palco
dos acontecimentos, também
se empenharam em receber as
pessoas. Catarina refere dois
habitantes recentes, que trabalharam durante anos na British
Airways e que fizeram uso deste
“know how”, assumindo a recepção do público. Ou o vizinho
que quase pôs em causa um
espectáculo, ao convidar toda
a gente para beber um copo na
sua adega, antes de o evento se
iniciar, faz notar André Louro.
Uma experiência que, para
Catarina Santana, desafia o «mito
da aldeia» ou, pelo menos, um

Cinema e concerto com os sons da natureza
Fim-de-Semana Luís
Antero promove, sábado e domingo, oficina de gravação sonora de campo, seguindo-se um concerto
de olhos vendados
O programa “Dentro de casa à
Beira da Aldeia” está de volta,
amanhã. Com uma sessão de
“Cinema e Conversa”, com Tiago
Hespanha, no Jardim das Gerações, no Espinhal. O realizador
vai apresentar, às 21h30, a longa-metragem “Campo” e uma

“curtíssima”, que realizou no
ano passado, com o comércio
tradicional de Penela. Renato
Barroso, um cinéfilo de eleição,
modera a conversa com o realizador e o público.
O músico e paisagista sonoro
Luís Antero começa a sua participação com uma oficina de
gravação sonora de campo, no
Espinhal, sábado, a partir das
10h00, que se prolonga pela
tarde. No final, pelas 18h30,
apresenta um Concerto de
Olhos Vendados, na Casa da
Família Oliveira Guimarães, um

D.R.

Luís Antero vai recolher e apresentar os sons

programa que se repete no domingo, na aldeia da Chanca,
igualmente com o trabalho de
campo, durante a manhã e tarde,
culminando com um concerto,
num espaço com vista sobre o
vale do Rabaçal. Ao longo dos
dois dias, Tiago Hespanha vai
recolher imagens e fazer o seu
registo pessoal de todos os momentos.
Depois de uma semana de
interregno, o programa regressa
na 10,11 e 12 de Setembro. Rafael
Almeida é o realizador convidado para “Cinema e Conversa”

conjunto de estereótipos que
fazem pensar que «nas aldeias
só estão velhinhos, que gostam
de ver coisas tradicionais, ranchos». Isso é «uma perspectiva
errada do mundo rural», diz
«O espectáculo é um pretexto
para o bem comum», afirma,
por seu lado André Louro. «O
espectáculo é importante e, por
isso, tem de ter qualidade», mas,
mais importante, é o facto de
«a aldeia estar contente e empenhada em receber bem». Trata-se de permitir que «a aldeia
usufrua deste bem», o que significa que «não se sente explorada como um produto turístico», adianta Catarina. Por isso,
a programação tem de ser cuidada e reunir artistas que «têm
curiosidade e interesse pelo território». André refere um artista
que fez questão de «conhecer
a senhora que faz o queijo», e

Moradores da Chanca
assistiram com entusiasmo aos espectáculos e empenharam-se
na sua montagem
outro que afirmou sentir-se
«”tratado como artista”, uma
coisa que está a desaparecer».
Tudo num «ambiente informal»,
de «grande proximidade entre
público e artista», as conversas
que continuavam, depois, entre
os moradores, mantendo viva
esta chama de cultura, de união,
de interesse da população.
Mas também os visitantes tiveram surpresas. Catarina Santana refere um casal galego,
instalado num espaço de turismo rural da aldeia, grande
fã do contador de histórias Quico Cadaval, que teve a possibilidade de assistir à sua apresentação, pela primeira vez, e
de participar na “masterclass”
de narração oral que orientou
em Penela. |

e a Companhia da Chanca apresenta “Canções Ibéricas”, com
Catarina Santana a cantar canções de García Lorca e Zeca
Afonso, acompanhada ao piano
por André Louro.
Os responsáveis pela programação (Companhia da Chanca
e Casa Oliveira Guimarães) estão a equacionar promover
uma série de “conversas” com
o público, para fazer uma análise do evento e começar a preparar a edição do próximo ano.
As reservas para os espectáculos podem ser efectuadas
através do email turismo@cmpenela.pt ou através do telefone
917 823 503. |

