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Pedrucocoroq
Guilhermino
num bom espect6culode T
CarlosVeisa
A <Tribuna>tiDha-o previsto sem grandgsalardcs.
Naprimeirapdginadanossa
fltima ediqao, a foto de
GuilherminaPedrucoeraa
chamadade atenqeoparaa
realizaqaodo concurso
Miss Macau1989.
Guilhemina foi assim
coroada,no Forum, num
cspectdculo pensado e
composto para televisao,
mas que e vista,tamb€m,
naoestcvomal.
Ritmo e cor fomm as
constantesdo espectdculo,
sem a necessidadede reso{isticacorreta onerosas
no
tdcnicas,
tanto
EOes
domfnioda luminotecnia
naoseulilizouolasercomona cenografia.

dosnomesmaisindiscutfveisdaTDM, em tomode
uma,viagemcom escalas
em Africa.Indiae Macau,
deu a coerencianecessdria
ao espectdculoe enquadrou-o nas actuaiscomemoraqoesnacionaissobre
os Descobrimentos.
O glrieo compos-s€de
cinco momentoscom uma
viagemmaritimaatero seu
inicio na Nazarg,<pontap€
na Histdrib possivelnente por causa do folclorc.
Mas nao nos parecegrave,
pois nao se tratavade ul,na
aulade Histdria,e alCporque, nao coista que os
navegantesponugteses,
levassem mulheres nos
navios,pelo menosa partlda, e ali tmtava-sede insedr o iema hisiddco no espect culo dasMissese nao
o contrdrio.Foi nestepri-
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meiroquadroqueascandi- rcm vestidarcoma cabara palc!, estiveram quaro
datas dcsfilaram em trajo chincsa,o que,do pontode cantorcsde Macau e dois
vista hist6ricoeracapazde nomesfamososde Hong
de Dasseio.
<naturalm€ntc
> em
A escalaemAftica foi a colocar algunsproblemas, Kong,
(play-back>
que
pfblico
o
portugucsgs
e chioportunidadepara as con- paraos
correntesvestircm o fato nesesdaaltura,masquefoi chinesclanmenteaprcciou.
uln dosmomendebanho,o quenaoparece certajnenfe
Outrostronos
mais
bem
conseglidos
tos
o
rclacionarestat mal, se
paraserem
mos com o calor e uma do espect{culo porque a
conquistados
celta liberdade de movi- cabaia assentavacomo
mentosdasgrandesexten- duva, na maior partedas
A coroadeMissMacau
s6esafricanas,e a chegada concollenrcs.
passaportepara Gui6
o
proporcionou
Musicalmente
notrmos
o
I India
lhemina
Podrucoconcormonotonia
na
parao
uma
rclativa
desfileem
momento
rcr
a
Miss
Mundo cenane
dos
temas
alque
s€lecAao
noitc,o
lamtrajo de
Mm sequadmcom o esp[- gumas rEcriagoesprivile- que,esteano,decorerdem
Londres, Miss (Wonderrito da€poca,pois amagni- giavam a percusseolandr
e Miss (Olinese lnficenciadostrajesorientais embomtenhaque se dizer
temational>
sao tambdm
deve ter feim pensar os queaqualidadenuncaestemetaui
de
beleza
a que se
nossospnmelrosnevegan- ve em causa.
candidatamm
as
escolhidas
que
abriu
com
as mulheres
O espectdculo
tes de
vestiam trajes de cedm6- !m temade Jlilio Pereime nesteMiss Macau89.
PaIaaprimeimcoroada
o Cabo da Boa Esperanga
nia.
O dltimo quadro,com a foi vencidoao ritrno trepi de sAbadopassado,tudo
chegada a Macau, foi o dantedotema<yeke-yeke> estdagon aacontec€rmurio
depressa.<N5otenho paprctexto natural paia as do africanoMory Kante.
Neste
Conli.ua n. tig segurm€
capftulo,mas em
concoreDlesse apresenta-
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MISSMACAU
po. CuilherminaPedruco quelesmomentosde forma
quevai terque mais fria: <estavamuito
rado um minutor,disse_ j{ perc€beu
com medo,atda
nos GuilherminaPedtuco perderbastantetempo e nervosa,
(lragem me faltava e s6
queadiantoudui a Hong admitiu-nosmesmo que
cAmararKong r€ceberdois pr€- {talY€z tenha de d€ixar olhavaparaa
r€corda.
mios e aqui em Macau de estudar,durante um
tamb6mme t€nhodeslo- ano>.
Toda esta tensao se
Sobrco concursoprocado aos mais diversos
manteve
durante o
locais umas v€zesPara pdamentedito recorda,
<quando
fui
espectdculo
dureceberpr6mios,outras sonindo,um epis6dio
das
seis
ffnalistas
jantares
lrma
<viagem
imagindreprerante
para
de
4
sentaqio,squi e acold, da))e Indiaquando,como escolhidassenti algum
Quas€ nunca estou em nosconta,(aodesfilarcom alfvio, jdnas pol' pouco
o vestidodeDoite,por ser tempo que,de s€guida,
casa>.
O reversoda medalha (lmprido, tropeceie de- voltei a ficar nerYosacom
- melhordizendoda cD- sequilibrei-m€..'.
o rnomentoda escolhade
que
que
o
O ambiente rcdeou Miss r4.siaPacifico e das
roa-+ nafuralmente,
e a reacqeo duas darnas de honor,
estese outros o espectdculo
rcpr€sentam
passa- n€rvosismo ea!€ que foi
que
ent?lo
rcvelou,
o
futurose
mmpromissos
e at€ ao fim do concursor.
queissoimplicaemtemos ram j{ definitivamente
Por fim e ateporquena
pensarnadetem- hoje consegu€
dedisponibilidade
Conrinuadoda prS antc.ior

vida tudo tem um fim, o
c€pEo de Miss Macau 89
foi-lhe atribufdo e nesse
momento sucedeu-lhe o
libeftar de toda a tensao
acllmulada<apet€cia-me
c:orr€le pular pelopalco.
Sei166umasituacdoinexplicdvel. Fiquei muito feliz>.
N6s tamb€m. Cuilhermina Pedrucotem todasas
condi@es,debelezaeintefigencia para rcpreseDtar
t€m Macaunos conqlsos
intemacionaisqueveo surgrr, se para tanto nAo lhe
falta, clmo dizia o Poeta,
@ngenhoe Aner.

