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World Press
Photo para ver
em vez da praia
O Museu Municipal de Portimão
está a apresentar até 28 de agosto
(com entrada gratuita) os trabalhos
premiados da edição de 2010 da
World Press Photo (WPP), a maior
exposição itinerante de fotojornalismo que retrata os acontecimentos mundiais mais importantes. A
WPP apresenta um conjunto de
imagens de 54 fotógrafos profissionais de 23 nacionalidades,
divididas por nove categorias, que
ilustram acontecimentos marcantes de 2010, entre os quais, conflitos mundiais, eventos desportivos,
notícias genéricas, pessoas e artes, em vários pontos do mundo.
A esta 54.ª edição do World
Press Photo concorreram 5.691
fotógrafos de 125 países com
108.059 fotografias, tendo sido
premiadas imagens captadas por
55 profissionais de 23 nacionalidades. O Grande Prémio foi atribuído à fotojornalista sul-africana
Jodi Bieber, pela imagem de uma
jovem afegã, de 18 anos, a quem o
marido e o sogro cortaram o nariz
e as orelhas.

A Barca dos Castiços abre
Festival Intercéltico de Sendim
O percurso que regista na música de raiz tradicional trazida, com novas roupagens, ao público de hoje,
é irrepreensível. O projecto de Coimbra afirma-se aos poucos mas com segurança no mundo da música
111 A abertura do 12.º Festival Intercéltico de Sendim, em
Terras de Miranda, esta noite,
quando forem 22H30, está entregue a um projeto musical de
Coimbra. A Barca dos Castiços
é o grupo português a que vão
juntar-se Gwennyn (Bretanha)
e Xabi Aburruzaga (Euskadi/
País Basco).
Ao DIÁRIO AS BEIRAS, João
Crespo, um dos sete músicos
da Barca dos Castiços – com Daniel Crespo, Patrícia Ferreira,
David Lopes, Diana Guardado,
Fernando Santos e Sérgio Forte
–, diz que a presença no Intercéltico “é muito importante”,
sobretudo por se tratar de um
dos festivais mais emblemáticos para este tipo de música,
“praticamente o herdeiro do
extinto Intercéltico do Porto”.

Emblemático “pelo tipo de
público, exigente e conhecedor,
mas também porque pode abrir
portas e fronteiras” ao projeto
musical de Coimbra, de acordo
com o músico, que, com o irmão, Daniel Crespo, traça a história do grupo que teve início
nos idos de 2003, na sequência
da extinção do Borda d’Água,
formação sedeada em Eiras, e
da qual “resultaram” igualmente os Diabo a Sete.
De então para cá, a partir de
Souselas, de onde são naturais
alguns elementos e por ter
encontrado apoio e poiso na
sua Casa do Povo, a Barca dos
Castiços tem feito um caminho
“passo a passo, mas de de forma
sustentada, tentando transmitir
qualidade e segurança no trabalho” que faz, como destaca

Daniel Crespo.
Sendo um projeto musical de
Coimbra, com muitos dos seus
elementos intimamente ligados ao folclore, à etnografia e
à música tradicional, a “intenção” maior da Barca é a de dar
“uma roupagem nova à música
tradicional”. No fundo, como
salienta João Crespo, a Barca
dos Castiços “é um grupo de
amigos que se reúne para fazer
aquilo de que gosta, tocar”.
Sendo o mercado para este
tipo de música “muito fechado”, com poucas ou quase nenhuma editora a apostar em
novos projetos, a Barca dos
Castiços avançou para a edição
do seu primeiro cd – “Mancha
em Terras de Cor” –, com os temas (resultantes da recolha de
Giacometti e da experiência da

música de raiz tradicional de
alguns dos seus elementos) que
tem apresentado em concertos
na região de Coimbra e noutras
zonas do país.

“Coimbra devia
apoiar os seus projetos”
Coimbra, cuja autarquia devia ter, no entender dos dois
músicos, “uma aposta mais
sustentada nos projetos da
cidade”, nomeadamente em
termos de concertos e apresentações.
Às vezes, afirma João Crespo,
“é mais fácil aos grupos de fora
virem tocar a Coimbra do que
aos que são da cidade”. E esta é
uma experiência que lhes vem,
por exemplo, da apresentação
do cd – em setembro de 2010 –
que acabou por acontecer no

