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Não ganhou  mas entre 
o público há já quem lhe 
reserve o lugar entre as 
grandes revelações do Fes-
tival da Canção de 2021. 
Valéria Carvalho, que ti-
nha chegado à final depois 
de se apurar na primeira 
eliminatória, terminou a 
participação num quin-
to lugar, sobretudo por 
obra da votação popular, 
que durante vários dias 
depositou a sua decisão 
através do voto por tele-
fone. O júri que apreciou 
as atuações na noite de 
sábado deu 28 pontos à 
canção escrita e musica-
da pelo fadista Helder 
Moutinho, que correspon-
deu ao oitavo lugar entre 
as 10 canções na final. 
Mas o público foi mais 
generoso e considerou “Na 
mais profunda saudade” a 
quarta melhor canção do 
concurso, deixando-a em 
quinto na tabela. Os “The 
Black Mamba” venceram 
e vão à Holanda, com a 
primeira música de Por-
tugal cantada totalmente 
em inglês, desde que o 
país se estreou nas lides 
eurovisivas em 1964.
Fechada a porta deste Fes-
tival da Canção, Valéria 
leva uma experiência para 
a vida.
“Conheci pessoas incríveis 
que espero guardar para o 
resto da minha vida. O 
maior prémio foi mesmo 

Rafaela Albuquerque está 
a concorrer ao New Ope-
ra Stars (Novas Estrelas 
da Ópera), uma compe-
tição internacional que 
atrai vozes desta área um 
pouco por todo o mundo. 
A cantora lírica que tem 
raízes familiares em Cas-
telo Branco submeteu-se à 
votação popular com três 
atuações: “Non si da follia 
Maggiore” de Rossini, uma 
parte de “Lucrezia Borgia” 
de Donizetti e “O Mio 
Babbino Caro” de Puccini, 
que muitos conhecem na 
voz de Maria Callas. 
O New Opera Stars foi 
lançado pelo agente Kalle 
Kanttila para ajudar os 
cantores. “Como neste 
momento não há trabalho 
nem para nós cantores nem 
para os agentes ele decidiu 
abrir esta plataforma onde 
os cantores podem colocar 
os vídeos que querem e o 
top 10 (vídeos com mais 
votos) terá a oportunidade 
de ser visto pelos maiores 
diretores de teatros de 
ópera do mundo”, explica a 
cantora ao Reconquista. O 
próximo anúncio do top 10 
será feito no dia 23.

O albicastrense João Ar-
tur Santos foi uma das 
vozes que se deu a co-
nhecer na estreia de “All 
Together Now”, o novo 
programa das noites de 
domingo da TVI. Os par-
ticipantes apresentam-se 
perante  um  painel  de 
100 caras mais ou menos 
conhecidas,  presidido 
pela cantora Gisela João, 
onde o aplauso de pé é o 
sinal que todos procuram. 
O objetivo é atingir os 90 
pontos durante a atuação, 

CONCURSO DA TVI

De pé por João Artur

tendo o albicastrense fi-
cado pelos 56 pontos com 
a interpretação do clás-
sico “Maravilhoso Cora-
ção”, de Marco Paulo. No 
entanto a história deste 
enfermeiro do Hospital 
Amadora-Sintra, que vive 
atualmente nessa zona do 
país, comoveu Gisela João 
antes mesmo de cantar. 
Nas redes sociais o rosto 
do Teatro Tramédia diz 
que esta foi “a aventura 
deste meu ano” e promete 
continuar.

Programa terá sido visto por 1,4 milhões

CONCURSO NA INTERNET

Rafaela em destaque na ópera
“Para mim signifi ca muito 
que o meu vídeo esteja nes-
te momento em primeiro 
lugar porque para além de 
poder receber uma ajuda 
monetária ainda vou ter a 
oportunidade de ser ou-
vida por pessoas que me 
poderão dar trabalho no 
futuro quando tudo isto 
melhorar”, espera. 
Os vídeos encontram-se 
reunidos em www.ioa-
management.com/nos-
playlist.html, onde tam-
bém decorre a votação. 
A Internacional Opera 
Artists, que promove este 
concurso, tem base na Ale-
manha e na Finlândia e 
trabalha com algumas das 
principais casas de ópera 
de Inglaterra, França, Es-
panha, Dinamarca, Suécia 
ou Itália. 
Ra f a el a  A l bu q u e rq u e 
começou a sua formação 
musical ainda criança na 
Academia de Música de 
Santa Cecília em Lisboa, 
venceu a categoria de can-
to de uma das edições do 
Prémio Jovens Músicos e 
durante dois anos esteve 
na Ópera de Roma.
JF

PÚBLICO FOI GENEROSO NA HORA DE VOTAR

Valéria Carvalho leva 
experiência para a vida
FESTIVAL Voz natural de Alcains deu-se a conhecer no histórico concur-
so de canções, onde nem faltou o bordado de Castelo Branco.

o facto de o Helder me 
ter convidado e ter tra-
balhado com pessoas que 
sabem o que estão a fazer”. 
Aqueles três minutos de 
atuação (tempo definido 
pela própria Eurovisão) 
escondem longas horas e 
mesmo dias de ensaios, 
um privilégio para qual-
quer artista nos tempos 
que correm.
“Aqueles três minutos le-
vam meses a ser construí-
dos, da criação da música à 
gravação no estúdio, arran-
jos de orquestra, produção 
e até a imagem”, conta. 
Foram ensaios de câmaras, 
de som, reuniões e até o 
cuidado com uma imagem 
que acabou por dar que 
falar. O mais frustrante 
foi a falta de público num 
festival confinado a um 

estúdio de televisão mas 
que não retirou o peso da 
responsabilidade. Na final 
encarou as câmaras com o 
sentimento de que eram 
os olhos de muita gente.
“Apesar de eu não saber 
quem estava do outro lado 
sabia que tinha de dar 
o meu melhor”, disse a 
cantora ao Reconquista, 
dando ainda conta do ca-
rinho do público, que lhe 
foi chegando através das 
redes sociais e do voto 
telefónico, que foi mais 
expressivo que a escolha 
do júri. E falta ainda falar 
do vestido, uma criação de 
Dino Alves com o bordado 
de Castelo Branco.
“Fazia sentido, uma vez 
que levávamos um boca-
dinho da nossa tradição 
através das raízes sonoras. 

Fazia todo o sentido levar 
esta que é uma tradição 
da minha terra, que foi 
onde nasci, cresci e onde 
tudo aconteceu na minha 
vida”, disse a cantora. O 
vestido de tule amarelo 
não foi pensado para levar 
o bordado mas o estilista 
conseguiu incluí-lo em 
menos de uma semana 
e agradeceu nas redes 
sociais a colaboração da 
Câmara Municipal de Cas-
telo Branco e do Centro de 
Interpretação do Bordado 
de Castelo Branco.
Apagadas as luzes do Fes-
tival da Canção, o foco de 
Valéria é agora o novo pro-
jeto que está a ser idealiza-
do por Helder Moutinho e 
que terá a sua voz. E sim, 
vamos continuar a ouvir 
falar dela.

Valéria levou símbolo da sua terra ao palco da RTP
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