Projeto de Voto n.º 497/XIV
De pesar pelo falecimento do Músico Carlos Costa
Faleceu aos 93 anos Carlos Costa, referência da música nacional que, juntamente com o
seu irmão Júlio Costa, fundou e integrou o famoso Trio Odemira, grupo incontornável
da música portuguesa, que faz parte do imaginário coletivo de várias gerações que
cresceram ao som das suas canções.
A sua história começou a ser contada pelo conjunto Dois Odemira, que em 1955 venceu
o concurso de novos talentos promovido pelo programa radiofónico "Companheiros da
Alegria", de Igrejas Caeiro. Tornaram-se Trio Odemira com a entrada de José Ribeiro,
músico que acompanhou o grupo durante 22 anos. Gravaram o primeiro LP em 1957
pela Valentim de Carvalho para a Columbia e um ano depois fizeram a primeira digressão
mundial. Sucederam-se os discos, os êxitos, os contratos e as digressões pelo país e pelo
mundo, marcando presença e revisitando mais de 40 países.
Os irmãos Costa foram sempre os grandes pilares do Trio Odemira, que contou com a
participação de treze músicos diferentes ao longo dos anos. Pela sua carreira singular o
grupo foi distinguido por diversas ocasiões, das quais são exemplos a Medalha de Ouro
de Mérito Cultural do Município de Almada e a Medalha Municipal de Mérito atribuída
pelo Município de Odemira, pelo importante papel desempenhado na divulgação do
nome de Odemira no país e no estrangeiro, onde atuaram como seus embaixadores no
mundo.
Ao longo de 60 anos de atividade o Trio Odemira alcançou registos impressionantes,
contando com 122 discos e 1228 canções gravadas, um Disco de Platina e seis Discos de
Ouro. É referenciado como o primeiro grupo de música ligeira a gravar em disco temas
populares alentejanos. Anel de Noivado, Ana Maria, ou Rio Mira continuarão a
acompanhar-nos e a emocionar-nos, assim como o Trio Odemira.
Carlos Costa dedicou-se ao longo da vida de corpo e alma à música e ao Trio Odemira,
construindo uma carreira tão longa, quanto consagrada e deixa-nos um legado na
cultura musical portuguesa, que muito nos deve orgulhar.
Assim a Assembleia da República, reunida em Sessão Plenária, presta homenagem e
exprime o seu pesar pela morte de Carlos Costa, e manifesta e endereça aos seus
Familiares e Amigos, as suas sentidas condolências.
Palácio de São Bento, 11 de março de 2021
As Deputadas e os Deputados,
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(Pedro do Carmo)

