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Olá Oktoberfest!
E num instantezinho se passou o
Julho e o Agosto da nossa
predilecção, sobra-nos o Setembro
para entrar com aquela força e
esperança num ano que se espera
repleto de sucessos e alegrias.
Disfrutem então de uma pequena
amostra do que aconteceu entretanto,
acontece e vai acontecer nesta
maravilhosa Comunidade Portuguesa
de Munique, de cinema a festivais, de
livros bílinges a alemães a cantar fado
em Português sem esquecer...a nossa
Oktoberfest! Fiquem bem!
Sérgio Oliveira

Lobo do Mar
Fado em e de Munique

Longe do nosso olhar mas perto do nosso coração e depois de
estarmos num país onde aparentemente a política funciona eis-nos
com a responsabilidade acrescida de fazermos-nos ouvir com uma
cruz. Fixem a data e votem. Residir em Munique não ajuda muito
embora a Missão seja o local onde se vota, só que para isso é
necessário estar registrado no Consulado de Estugarda... e quem o
está parabéns conseguiu algo de extraordinário, quem não está tem
uma forte probabilidade de não conseguir se recensear a tempo, seja
pela extinção das permanências consulares seja pelo serviço péssimo.
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Bennofest
O Santo Padroeiro de Munique tem um festival e as Comunidades que falam Português em Munique
estiveram lá, num stand, num palco e no coração da cidade – Odeonplatz!
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Brass Wiesn
Um outro Festival desta vez muito particular e muito menos católico e cujo lema é... “Leck mich am
Arsch! Mas... tirando estas tradições, a qualidade, variedade, o lago e a música... excepcional!!!
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Freunde der Isar
E por Munique tb vamos participando activamente nesta cidade, a ética e preocupação ambiental é
contagiante e proporciona um décimo de tonelada de boas histórias e sentido cívico 
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Lobo do Mar – Cantor (Alemão) de Fado
As pontes entre Munique e Portugal não param de nos supreender, desta vez fomos abençoados com uma
pessoa muito especial que partilha este espaço e a nossa cultura de uma forma única... e falamos com ele!
Restaurante Portugal – 26 Agosto (nesta altura o Sporting ainda ganhava 1-0 ao CSKA)
Reportér TugaMuc (RTM) – Boa noite Wolfgang!!!
Lobo do Mar (LM) – Por favor chama-me “Lobo do Mar”
RTM – Sem problemas, então conta-nos lá Lobo do Mar de onde vens e um pouco mais
de ti.
LM – Ora eu nasci em Munique desde sempre gostei de música, de facto nós não
nascemos com a música mas crescemos com ela e comigo assim foi, naquele período em
que os Beatles acabaram e os Stones se impunham (início dos anos 70) comecei eu a
aparecer e até tenho uma banda minha que deriva desses tempos, os “Banana-Boat”.
RTM – Fabuloso, e como deste com Portugal e depois com o Fado?
LM – Em 1988 um vizinho meu convidou-me a ir com ele pois tinha comprado uma casa
no Algarve! E foi amor à primeira vista, comecei a absorver tudo e até comprei lá uma
casa... tempos mais tarde com amigos e num bar tive um clique ao ouvir o “Embuçado”
que é até a música número 7 do meu primeiro CD, sabia que tinha que fazer algo... e
assim experimentei e assim começou! As pessoas gostaram e eu fui aperfeiçoando e
aumentando o repertório, hoje consigo cantar 25 fados diferentes de memória!
RTM – Estou impressionado, e quem são as tuas referências ou fadistas favoritas? E
favoritos?
LM – A Amália...a Ana Moura, a Carminho, a Gisela João... o Carlos do Carmo, Carlos
Cell... tantos...
RTM – E já tens um CD e tudo gravado em 2013 com o teu esforço e empenho!!! Como
foi a experiência?
LM – Não foi fácil mas correu tudo bem no fim, a entoação da língua portuguesa é um
desafio constante tal como gravar longe dos palcos mas ao tocarmos todos juntos as coisas
aconteceram e bem!!!
RTM – E para quando o próximo CD? Vais algum dia cantar um fado em Alemão? Qual
o teu sonho?
LM – Para breve, estou a trabalhar nisso agora cantar em alemão um fado... dificilmente,
é algo muito português e não creio querer mudar isso. O meu sonho isso sim seria compor
e gravar em Português originais e um deles ser um sucesso em Portugal 
RTM – Lobo, nós só podemos desejar que isso aconteça, toda a sorte e inspiração do
mundo, nós cá estaremos em Munique, portugueses e não só a apoiar-te, quem sabe num
futuro roteiro de Fado na Baviera  Um Abraço e Mil Obrigados pelo teu tempo,
exemplo e riqueza!
LB – Obrigado eu! Se quiserem me ouvir contactem-me, a festa para o Senhor Quim
foi um sucesso e muitas mais actuações vão acontecer. Eis os contactos: email >>
info@wolfgangkraemer.de ou o meu website http://lobo-do-mar.com/ Abraços a toda a
Comunidade!!!
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Alexa
Dífícil de explicar quem é ela mas depois de verem os vídeos vão ficar com uma pequena ideia, para já
existe só nos estados unidos mas estamos muito ansiosos pela sua chegada à Língua Portuguesa 
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Novo Livro da Glória Frank “O Enigma de Natal”
E aí está nas bancas mais um fantástico livro bilíngue (em alemão e português) da Glória. Já na última
edição tinhamos ficado com um prefácio eis agora o primeiro capítulo! Em Alemão “Ein
Weihnachsträtsel“ agora e na página seguinte em Português, fabulosa história, ideal para aprender,
imaginar e com tudo de Natal 
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Vai acontecer…
Cinema – Aniki Bóbó
Singela homenagem póstuma em
Munique ao realizador Português Manoel
de Oliveira, que nos deixou 32 longas
metragens que foi construindo ao longo
dos seus 106 anos, fiquemos com a
primeira delas da cidade onde nasceu e
onde maioria da Comunidade Portuguesa
na Baviera reconhecerá os cenários e
histórias...o Porto! 
Vejam o evento no facebook, lugares
limitados... para reservar >> email para
lidiasousacordeiro@gmail.com ou
sergio.hugo.oliveira@gmail >> iremos
confirmar mediante a ordem de chegada
do email, os lugares disponíveis e
pagamento do bilhete. As reservas não
pagas serão desbloqueadas meia hora
antes do filme começar (venham cedo :))

Portugiesische Nacht – The Voice of Fado – Telmo Pires – Ver aqui!
Als einer der wenigen Männer im Fado, pendelte der in Portugal geborene Telmo Pires
lange Zeit zwischen seiner Heimat und den urbanen Metropolen Paris und Berlin hin
und her. Die Einflüsse dieser unterschiedlichen Kulturen und Lebensgefühle bildeten die
Basis für sein künstlerisches Schaffen. Liebe und Respekt für die eigenen kulturellen
Wurzeln und Offenheit und Sensibilität für musikalische Begegnungen brachten seine
für den Fado außergewöhnliche Stilistik hervor. Zehn Jahre verbrachte Telmo Pires in
seiner Wahlheimat Berlin, und veröffentlichte drei Alben.
2011 folgte er einer Einladung des Musikers und Produzenten Davide Zaccaria und
entschloss sich seine musikalische Arbeit in Lissabon, der Geburtsstadt des Fado
fortzusetzen, wo er seitdem auch lebt. Befreit von Klischees unterscheidet sich seine
kraftvolle, elegante und auch sinnliche Bühnenperformance maßgeblich von der seiner
männlichen Kollegen. Er braucht den Platz, die Bewegung, den physischen Ausdruck.
Die Geschichten, von denen er singt, spiegeln sich in seinem Gesicht, seiner Haltung
und Gestik wider. Mal erscheint er bedrohlich und im nächsten Moment droht er an
seiner Leidenschaft zu zerbrechen.
Aufgrund seiner Einzigartigkeit wurde der Fado 2011 von der UNESCO in die
repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen.
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A fechar a Edição... a mesma não foi ainda redigida com o novo Acordo Ortográfico, de qualquer
modo esperamos que nos digam sempre como melhorar. Uma coisa é certa, existe muito potencial e
talento em tudo o que fazemos por aqui e assim sendo precisamos de mais correspondentes e
simpatizantes que queiram engradecer e desenvolver as notícias e não só, não se acanhem em
contactar-nos .
Redação TugaMuc desta edição – Sérgio Oliveira, Gabriela Marues, Glória Frank, Lobo do Mar,
Francisco Figueiredo, Lídia Cordeiro, Ricardo Inglês, Rúben Soares, Patrícia Valente e Nicole
Santos.
De uma maneira geral os textos e fotografias são da responsabilidade do Sérgio Oliveira, excepto
quando mencionado ou remetido para outro autor/sítio/entidade.
Ficamos contentes se utilizarem qualquer conteúdo desta edição, agradecíamos apenas que nos
informassem antes ;) Fiquem bem e até à próxima edição de Dezembro de 2015.
http://tugamuc.blogspot.de/

