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Em quE fasE Está o procEsso dE in-
tEgração das danças E bailinhos dE
carnaval no invEntário do patrimó-
nio cultural imatErial dE portugal?
Já estamos numa fase bastante avan-
çada e já numa fase de praticamen-
te conclusão do processo. Este mês 
vai-se iniciar o processo de consulta 
pública, que tem um prazo de dura-
bilidade de cerca de 30 dias. Faço 
um apelo público a todos açorianos, 
a todos os terceirenses, para que de 
facto se pronunciem sobre esta con-
sulta pública sobre aquilo que é o 
valor da classificação deste patrimó-
nio imaterial, que me parece bastan-
te meritório. Ao fim destes 30 dias, 
o processo é de novo remetido à Di-
reção-Geral do Património Cultural, 
que é a entidade nacional que vai 
legitimando estes processo e depois 
temos um prazo de 120 dias para a 
decisão final. Calculo que se tudo 
correr como eu espero dentro destes 
‘timings’ formais, no mês de maio ou 
junho, as danças e bailinhos do Car-
naval da ilha Terceira estarão oficial-

mente reconhecidos como patrimó-
nio imaterial a nível nacional. É um 
requisito muito importante, porque 
legítima uma atividade cultural, mas 
também porque este passo é muito 
importante. Se houver a projeção de 
avançar para uma classificação da 
UNESCO, primeiro tem que ter este 
reconhecimento nacional. Estamos 
num excelente caminho de reconhe-
cimento desta atividade cultural.

o objEtivo final é havEr Essa classifi-
cação da unEsco?
Isso vai depender muito da comuni-
dade e da envolvência. O que carac-
teriza e melhor identifica estes pa-
trimónios culturais imateriais é que 
são projetos da comunidade, que 
são desenvolvidos com a sociedade, 
para a sociedade e não se podem fa-
zer à margem dela. Se for entendido 
pelos terceirenses que o Carnaval 
pode ter todo o trabalho de logísti-
ca, através da UNESCO e do minis-
tério dos Negócios Estrangeiros – é 
um processo complexo do ponto de 
vista burocrático – muito bem. Pen-
so que o mais importante nem é este 
reconhecimento internacional, é a 
manutenção, a sobrevivência, o cari-
nho e a riqueza cultural que o Carna-
val da Terceira tem. Este inventário 
– porque os bens imateriais não são 
classificados, são apenas inventaria-
dos – é uma forma de salvaguardar. 
Esta capacidade de sobrevivência é 
bastante importante. O património 
imaterial é bastante dinâmico e a 
legislação reconhece que ele não é 
estático, que se desenvolve ao longo 
do tempo, o que significa que em 10 
anos vai haver outra vez uma avalia-
ção deste património, se for inventa-
riado a nível nacional. Para 2030, as 
novas entidades vão ser novamente 

susana goulart costa, diretora regional da cultura

A direção regional da Cultura reuniu quase 500 
páginas de documentos sobre o Carnaval da ilha 
Terceira, o que, segundo Susana Goulart Costa, irá 
permitir acompanhar a evolução das danças.  

Inventário
do Carnaval
é ferramenta
de salvaguarda

susana g. costa  “no património in-
tangível a cristalização não é saudável”

Há contentores com bens pere-
cíveis que estão a levar mais de 
quinze dias a chegar ao Porto 
da Praia da Vitória. Avaria de um 
barco e alegadas greves à mistura 
têm perturbado o circuito, desde o 
passado dia 17 de Janeiro e os co-
merciantes estão a ver a sua vida a 
andar para trás. Dir-se-á que a situ-
ação é pontual e que viver em ilhas, 
a quase dois mil quilómetros do 
continente, tem destas vicissitudes. 
Aceitar estes argumentos como se 
a situação fosse inevitável revela 
um conformismo exagerado e não 
compaginável com os tempos que 
correm. Não caberá responsabili-
dades ao sistema de transportes 
tal e qual existe, muito fundamen-
tado em fazer passar toda a carga 
por S. Miguel? Basta uma perturba-
ção no circuito e a carga ou não sai 
de Lisboa, ou fica retida em Ponta 
Delgada, como parece ter aconte-
cido agora. Daí que voltemos à ab-
soluta necessidade de ser revista a 
política de transportes em termos 
de serviço público. O Governo tem 
na sua posse um estudo manda-
do fazer pela Câmara do Comércio 
de Angra, bastante referido nestas 
páginas, e que aponta a solução: 
duas portas de entrada e saída da 
Região (Ponta Delgada e Praia da 
Vitória) servidas por dois porta-
contentores de grande porte e rá-
pidos (dois dias de viagem entre o 

continente e os Açores) e, depois, 
três porta-contentores de pequena 
dimensão (100/120 contentores) 
para distribuir/recolher carga para/
de as restantes ilhas. Ficou prova-
do nesse estudo não só o ganho 
de eficiência no trajeto continente/
portas de entrada, como também 
ganhos de eficiência e frequência 
em relação às restantes ilhas e 
ainda redução muito significativa 
do preço final do contentor trans-
portado. Estamos convencidos que 
um sistema destes comportaria 
menos riscos do que o atual. É ver-
dade que avarias e greves haverá 
sempre, mas para isso é que é ne-
cessário que estes sistemas dese-
nhem também redundâncias que 
atalhem as emergências. Por que é 
que não se revoluciona o sistema? 
Em nosso modesto entender, por-
que, com receio das perturbações 
que as revoluções sempre acarre-
tam, os decisores políticos se co-
loquem na posição de reféns do 
sistema e querem fazer crer-nos 
que, como estamos, estamos bem 
servidos e por isso não se mexe. 
Percebemos, por outro lado, a difi-
culdade dos armadores: que fazer 
dos atuais navios? Substituí-los por 
dois mega-porta-contentores? São 
centenas de milhões em jogo. Só 
que a decisão suprema cabe aos 
políticos. Os empresários encai-
xam-se.  

contentores a quinze dias?!!!

“O jogo de interesses que... se está a disputar nas regiões árticas e 

circumpolares vai ter consequências a uma escala global.”

“Não passou de mais um anúncio... Mais um anúncio ludibrioso 

que tenta comer-nos por tolos, só faltando as papas e os bolos.”

“A vossa inação e ignorância teve e terá consequências dramáticas no 

ambiente e saúde deste povo.”

Incertezas árticas

Com papas e bolos

Derrame catastrófico no Pit 18, Pico Celeiro
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