
VIAGENS COM RITMO I 
Workshop de Conversação e Gravação Áudio 
em Língua Portuguesa 
  
 
 
Fado – “O Homem do Saldanha” 
 
De sorriso na à noite, na Praça do Saldanha 
À beira da estrada parado, já ninguém o estranha 
Toda a gente o conhece 
Ele acena e agradece 
E a cidade continua no seu rumo 
De sorriso na cara à noite, na Praça do Saldanha 
Apagando a solidão, ao luar que o acompanha 
É vê-lo chegar quando anoitece 
Esperam os carros, que atravesse 
Com a mão no ar como quem diz olá Lisboa 
 
Seja bem-vindo meu amigo, à nossa rua meu amigo 
Faz algum tempo não o via, por aqui 
Nunca é demais, há sempre espaço, 
Venha de lá esse abraço 
Folgo em vê-lo bem disposto, a dizer olá a quem passa 
Com o prazer espalhado no rosto 
Bem-vindo à nossa rua meu amigo 
Faz algum tempo não o via por aqui 
Nunca é demais, há sempre espaço 
Venha cá dar-me um abraço 
Porque à noite, Lisboa sorri 
 
Não é adeus é olá que diz, por ali passa 
De casaco castanho, o João dá o ar da sua graça 
Torna a cidade mais risonha 
Só é louco quem não sonha 
Quem não percebe então não sabe o que é ser só. 
Não é adeus é olá que diz, a quem por ali passa 
Com o olhar abraça Lisboa, despede-se da praça 
Já se faz tarde, é sua hora 
Apanha o táxi, vai-se embora 
Chega por hoje, amanhã estará por cá 

Marco Rodrigues e Carlos do Carmo, in “O Homem do Saldanha” 
(https://www.youtube.com/watch?v=YgG2D4xxLCE) 
 
 
 
  



Apresentação 
Este workshop é uma homenagem à ligação entre Portugal e Itália nos dez anos de 
existência da associazione italo-portuguesa Tu-Cá-Tu-Lá e às pequenas grandes 
histórias quotidianas que cruzam o seu imaginário. 
Viagens com Ritmo I – Workshop de Conversação e Gravação Áudio em Língua 
Portuguesa, quer pôr os participantes a debater sobre pessoas e lugares, desde Lisboa 
até Turim, e um desafio: contar a sua visão de Turim em 180 segundos! 
O Workshop parte da escuta de um podcast (ficheiro áudio localizado na internet) 
sobre Lisboa e o “Senhor do Adeus” – uma figura querida dos lisboetas – que nos 
convida a refletir sobre o seu formato e o conteúdo veiculado, abrindo o debate. 
Posteriormente, os participantes prepararão uma mensagem para ser gravada em 
áudio, acerca de aspetos de Turim que queiram dar a conhecer. Uma mensagem que 
contará com uma dedicatória a Annina, a “nonna” do Balon, querida dos turineses. A 
partir de exemplos de diferentes ambientes sonoros, os participantes ajudarão a 
condutora do Workshop a editar um ficheiro áudio com a mensagem preparada. 
  
 
Definições 
Podcast 
Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo 
pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Qualquer 
usuário na internet pode criar um podcast. As publicações dos arquivos podcast são 
feitas através de podcasting, um sistema que segue um padrão de feed RSS, ou seja, 
permite que os internautas possam subscrever determinado post de seu interesse e 
acompanhar automaticamente todas as recentes atualizações deste. 

 

Audacity 
O Audacity é uma ferramenta para editar e mixar qualquer arquivo de áudio nos 
formatos WAV, AIFF, MP3 e OGG. Então, estes arquivos podem ser tanto gravados por 
meio do seu microfone ou entrada de linha quanto importados de algum lugar do seu 
computador. 
  
 
Destinatários 
Públicos interessados em viagens e na língua portuguesa, conversando, escutando, 
escrevendo e praticando a sua pronúncia. O formato áudio e de Podcast utilizado no 
Workshop permite também entrar em contacto com estas linguagens e a fazer uso 
destas tecnologias para difundir temas de interesse dos participantes. 
  
 
Participantes 
Mínimo 4, máximo 6. 
  
 
Requisitos 
Nível A2 de Português 
  



 
Programa 
Dia 10 de novembro 
  
09h30 – Apresentação 
10h00 – Apresentação de um Podcast seguida da discussão de ideias 
11h15 - Pausa 
11h30 – Produção de um texto a partir das ideias debatidas (individualmente ou em 
grupo/s) 
12h30 - Apresentação do programa de gravação áudio de software livre Audacity 
  
13h30  –  Pausa almoço 
  
14h30 – Gravação por parte dos participantes do texto preparado 
15h30 – Montagem do ficheiro áudio a partir de ambientes sonoros previamente 
gravados 
16h45 - Pausa 
17h00 – Partilha dos participantes acerca do processo e do resultado 
18h00 – Apresentação de diferentes plataformas para difusão na internet de ficheiros 
áudio 
  
 
Data 
Dia 10 de novembro, das 09.30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30 
  
 
Duração 
1 dia: 8 horas 
  
 
Local 
Casa Bit, Via San Donato, 92 
  
 
Custo 
Preço especial 10 anos Tu-Cá-Tu-Lá, com oferta de um saco surpresa! 

40 euros – estudantes e sócios ARCI 

50 euros para os restantes participantes 
  
 
Biografia da condutora do workshop 
Filipa Lacerda fez o programa Erasmus em 2000/01 na cidade de Turim, onde estagiou 
e trabalhou na Radio Torino Popolare em 2003/04, foi leitora de Língua Portuguesa 
entre 2005 e 2010 e com um grupo de amigos funda em 2008 a Associazione Tu-Cá-Tu-
Lá. Em Turim entra em contacto com pessoas e universos maravilhosos que fazem hoje 
parte de si e que leva para onde vai. Ao longo das suas experiências profissionais por 
Portugal, Itália, Cabo Verde, Brasil, Espanha, Moçambique e Guiné-Bissau, tem vindo a 



apostar na comunicação intercultural em processos formativos e participativos de 
transformação social. Com trabalho realizado em rádios e junto de organizações da 
sociedade civil acredita num mundo de encontro com a diversidade a partir do que nos 
é comum. Um terreno de compreensão entre os povos e de um maior conhecimento 
pessoal onde vai nascendo Luna Nomad, um pouco mais, todos os dias. 

 

Para mais informações, escrever para:  

luna.nomad@outlook.com | skype: Luna.Nomad 

 


