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02 EDITORIAL

N esta edição número 12, chegamos vestidos de gala, com todo 
o requinte e elegância que o festejo do primeiro ano de RUA 
nas ruas pode trazer. Não nos falta o laço papillon, nem os 
saltos altos para elevarmos a nossa graciosidade. E, já que 

a época nos convida a entrar no espírito carnavalesco, colocámos uma 
máscara no rosto, não para escondermos a nossa essência, mas para nos 
adaptarmos às tradições da região que nos faz querer crescer. Eu, recém-
-chegada às páginas da RUA, apresento-me aqui sem disfarce. Observei, 
de um modo mais passivo, os primeiros passos da RUA, acompanhando 
o desenvolvimento de um projeto inovador e arrojado. Agora, tomando 
as rédeas em momento festivo, assumo o compromisso de tornar a RUA 
na revista de todos nós. Uma RUA mais madura, uma RUA mais elegante, 
uma RUA mais apurada. No coração desta RUA, estará aquilo que sempre 
foi afirmado desde início: informação pertinente, confiável e diversificada, 
apresentada de um modo sério e revelador. Nesta promessa para o futuro, 
não me esqueço de garantir que a paixão e a voz original que nos caracteri-
za vai estar incessantemente no topo da nossa lista de preocupações. 

Cantarolando os parabéns a nós, brindamos àqueles que nos acompa-
nharam neste percurso. Aos nossos colaboradores, agradecemos todo o 
contributo, atenção e simpatia com que sempre cumpriram com os desa-
fios que fomos propondo. Aos nossos parceiros e anunciantes, agradecemos 
o voto de confiança. Sabemos que a RUA é hoje um exemplo de rigor e 
qualidade graças ao incentivo que nos deram desde o início. Esperamos 
continuar a ser merecedores da vossa fidelidade, deixando expresso neste 
editorial que nos sentimos gratos por vos ter nas nossas páginas. Frente 
aos nossos leitores, curvámo-nos humildemente para demonstrar, de um 
jeito carinhoso, a gratidão por cada minuto debruçado sobre os nossos ar-
tigos. Trabalhámos afincadamente para levar até vocês o esplendor deste 
nosso Minho que, pela sua beleza e airosidade, nos inspirou a compor 12 
edições repletas de histórias que nos absorveram de maneira arrebatadora. 
Resta-nos então, já que a nobreza da RUA está nas pessoas que nos deixam 
invadir o seu mundo, clamar com todo o fervor: muito obrigado! 
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04 HOLOFOTE

HOLOFOTE
por Luís Leite e Andreia Filipa Ferreira

O primeiro ano de RUA nas ruas comemora-se por entre 
sorrisos de chegada e abraços de partida. Com toda a 
vontade, Andreia chega à redação da RUA num mo-
mento de celebração por um ano de conquistas. Com 
o sentimento de dever cumprido, Luís despede-se de 
um projeto que ajudou a criar, rumando a novos ho-

rizontes. Juntos, conversam sobre o passado e o presente da RUA, apontando 
promessas para um futuro que ambos querem risonho.

Luís - A RUA passa agora a ter uma diretora. Vai ser mais feminina? 

Andreia - Eu sou defensora da ideia de que as mulheres, um dia, vão dominar 
o mundo (risos). Não diria que a RUA será mais feminina, mas obviamente 
que esse fator poderá influenciar o rumo da revista. Continuarei a pensar cada 
edição de forma global, enriquecendo-a com conteúdos que agradem ao públi-
co em geral, sem qualquer depreciação de género. Não faria sentido de outro 
modo. Mas uma coisa é certa: o sexto sentido feminino apuradíssimo estará 
bem presente nas nossas páginas. Afinal de contas, nós mulheres, temos um 
talento natural para descobrir os encantos do mundo. Não é por acaso que tu 
formaste uma equipa maioritariamente preenchida por mulheres. Não achas? 
(risos)

Luís - Começaste bem. Entraste e foste logo o holofote! Eu precisei de tantos 
meses… (risos)
Sim, a equipa é maioritariamente feminina, mas penso que foi por puro aca-
so. Quando pensei na equipa foquei-me mais nas qualidades e competências 
que as pessoas tinham, que reunissem as condições necessárias para criar um 
corpo composto essencialmente pela irreverência e competência. Contamos 

Conversas da RUA
O PASSADO E O FUTURO DA RUA NUMA CONVERSA INFORMAL E 
DIRETA, PROTAGONIZADA POR LUÍS LEITE E ANDREIA FILIPA FERREIRA. 
EM MOMENTO DE FESTA, A RUA APRESENTA A SUA VISÃO PARA A 
POSTERIDADE.

com diversos colaboradores que foram de uma importância extrema, quer pelo 
seu contributo individual para atingir o que pretendíamos alcançar, quer para 
ter esse equilíbrio de género, alargando o leque de conteúdo de informação 
e opinião com qualidade. Ao mesmo tempo também adquirimos a missão de 
formar. Fomos captando talentos para assim podermos construir, aos poucos, 
um projeto de futuro. Na primeira edição afirmei que éramos uma equipa que 
fervilhava de entusiasmo. Isso aconteceu sempre, quer na parte editorial, na 
composição de arte ou na fotografia. Estiveste connosco e assististe a toda esta 
vontade que temos de fazer perguntas e de dar o nosso melhor no dia a dia. 
Agora que estás cá, como têm sido os teus primeiros dias na redação?

Andreia - Não foi nenhuma surpresa perceber que a RUA tinha um espírito jo-
vem, empreendedor e, sobretudo, muito criativo. Cada reunião, cada conversa 
mais informal ou troca de ideias facilmente se torna num verdadeiro brainstor-
ming capaz de espantar qualquer um. Isso é ótimo! Faz-nos estar em constante 
evolução, entrando numa atmosfera construtiva que exige que vejamos todos 
os assuntos em todos os seus ângulos. Os primeiros dias foram intensos, como 
era de esperar. Imensa informação para assimilar, novos métodos de trabalho, 
etc. Mas sinto-me muito bem, fui extremamente bem-recebida. 

Luís - É um trabalho muito exigente e é natural que estes primeiros dias sejam 
intensos, mas não serão só os primeiros dias, serão todos os outros! (risos). 
Posso contar-te um pouco do início. A RUA foi um desafio fantástico, um pro-
jeto criado do zero, uma revista impressa, um site, redes sociais. Aquela liber-
dade e ambiente criativo foram incríveis e os primeiros dias foram de loucos… 
muita partilha e companheirismo, muitas horas de luta, noitadas, diretas, uma 
verdadeira aventura. Não me arrependo nada dessas horas de angústia e es-
forço porque era uma vontade já antiga que estava em sintonia com a raiz do 
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extremamente contente por seres tu a suceder-me. A Andreia que conheço 
irá lutar sempre para o maior sucesso da RUA. Será um privilégio ver como 
irás trabalhar. A forma de pensar as situações também é muito semelhante 
à nossa. Devo elogiar a atenção aos detalhes e uma qualidade de escrita 
excelente. És muito rigorosa e metódica no teu trabalho…

Andreia - (risos) A verdade é que sempre fui organizada e atenta com o 
meu trabalho. Gosto de planear tudo até ao mais ínfimo pormenor, tendo 
planos alternativos prontos para resolver qualquer problema. O leitor bene-
ficiará com isso. A promessa é de rigor informativo, atenção minuciosa aos 
textos que serão publicados e uma organização que facilmente o conduzirá 
pelas nossas páginas. Sempre que isso falhe, cá estaremos para o ouvir. 
Aliás, eu diria que este método foi o que tu adotaste também, correto? 

Luís - Também tinha a ideia de que no jornalismo poderia haver uma cria-
tividade aliada ao rigor inerente à missão de informar, com a integridade 
necessária para fazer aquilo que as pessoas ainda estão interessadas em ler: 
reportagens de boa qualidade, quer sejam sérias ou mais divertidas. A RUA 
surgiu com essa forte aposta no jornalismo de qualidade, com fotografias de 
qualidade e um design muito cuidado e apelativo. Quisemos estar sempre 
um passo à frente e, após uma metamorfose gráfica e de alinhamento edi-
torial, a RUA ficou mais completa e imageticamente mais apelativa. Acho 
que atingiu agora o ponto de maturação para deixar de ser uma promessa 
e passar a ser uma afirmação. O futuro será um desafio tão grande como 
o do arranque. Neste momento, consideras que a revista amadureceu? 
Qual é a tua visão para o futuro? 

Andreia - Podemos ver, numa rápida análise desde o primeiro número, que a 
RUA mudou. Não falo apenas em termos de posicionamento estratégico. Nota-
-se uma evolução grande na maneira como os conteúdos são apresentados ao 

projeto: ter uma revista regional com conteúdo e que revolucionasse a relação 
que a informação tem com o leitor. Quando me disseram o nome que a revista 
teria, achei que faria todo o sentido. Mas vamos falar de mudança e do futuro. 
Como tem reagido a equipa à mudança?

Andreia - Uma mudança afeta sempre o modus operandi de uma redação, mas 
a realidade da RUA foi bastante pacífica, para ser sincera. Apenas foi necessá-
rio eu própria me adaptar à equipa para acompanhar os ritmos de trabalho, 
principalmente. É natural que alguns pormenores venham, com o tempo, a ser 
alterados conforme o meu olhar. Falo por exemplo do modo de tratar o leitor, 
encarando que o nosso público não está na faixa etária que, no início, foi esta-
belecida. Deixaremos, de hoje em diante, de tratar o nosso leitor por ‘tu’, mos-
trando que falamos para pessoas adultas e maduras, com uma mentalidade 
jovem, claro, mas que já não se sentem inseridas num discurso completamente 
informal. O ‘bué’ ou o ‘curtir’ já não entrarão nas nossas páginas (risos). 

Luís - O que achas do trabalho do teu antecessor?

Andreia - Falando do Luís como se ele não estivesse aqui, diria que a RUA teve 
a sorte de contar com um jornalista que vê o mundo como ele é, mas queren-
do torná-lo um lugar melhor. O jornalismo devia ter mais Luíses. Pessoas que 
querem contar histórias, sem pressões ou influências de qualquer força. O Luís 
é um romântico. A sua visão romântica sobre o mundo aproximou as pessoas 
e fez com que a RUA se afirmasse no panorama regional. Conseguiu, de facto, 
dar o impulso necessário a uma edição que é diferente de tudo o que já cir-
culava nas nossas ruas. Espero continuar o bom legado que ele me deixou...

Luís - É verdade que sou daquelas pessoas que quer mudar o mundo, que 
se desilude, mas que não perde a esperança na humanidade. Sou apaixona-
do pelo que faço e gosto de fazer o impossível possível. Confesso que fiquei 
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      Em três palavras: fim do mundo! Não comemos, não dormimos, mas 
stressamos bastante. Foi uma sensação de alívio quando vimos a 
edição n.º 1 da RUA concluída.

Na 2.ª edição da RUA, fizemos a pior capa de sempre. Sim, admitimos 
que fizemos uma má escolha!

Não pregamos olho! Para conseguirmos enviar a edição a tempo para 
impressão, tivemos de passar a noite em claro. 

A ideia original para a capa desta edição, marcada pelas festas 
populares, era fotografar um balão de São João. Mas, após várias 
tentativas, o vento revelou-se o nosso pior inimigo. Solução? A 
sardinha, claro!

Incluímos uma ilustração, na abertura da secção Desfrutar, feita a 
grafite pela nossa estagiária italiana Lorenza Giorgi.

A nossa diretora de arte, Carolina Campos, perdeu todo o material na 
noite antes do envio da edição para a gráfica. Esta edição marcou o 
início de uma mudança na RUA.

Não tínhamos um tema suficientemente forte e, por isso, optamos 
por escolher uma dinâmica diferente para a nossa capa, evidenciando 
a tal mudança da nossa revista.

Após um enorme brainstorming editorial – e imensa discussão sobre 
como deveríamos abordar o tema da homossexualidade -, decidimos 
focar a nossa história num casal homossexual feminino. Porquê? 
Ainda hoje não sabemos! 

Falamos sobre a morte. O tema de capa desta edição esteve em 
stand-by até duas semanas antes do fecho. Optámos pelo Estado 
das Artes por termos receio da reação das pessoas caso nos 
centrássemos no assunto morte.

Retribuímos à cidade de Braga tudo o que nos deu com um concerto 
de Hugo Torres em pleno Bananeiro, no final da tarde de 24 de 
dezembro.

É a última edição do Luís Leite como diretor da revista. Luís decide 
embarcar numa aventura no outro lado do mundo

Demos as boas-vindas à Andreia Ferreira, ganhámos novo fôlego e 
preparámo-nos para festejar um ano de RUA!
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FORAM 12 MESES INTENSOS QUE REVELARAM 
12 EDIÇÕES REPLETAS DE PERIPÉCIAS.

leitor. Hoje, a RUA veste-se de atualidade, tornando-se num ícone da região. 
O passo seguinte baseia-se na continuação da fidelização de leitores e parcei-
ros, no fortalecimento da nossa presença na área de atuação que propusemos 
desde início, o Minho, e no reconhecimento do nosso jornalismo como de qua-
lidade. Deixas a RUA com a ideia de que isso é possível?

Luís - Sim. É possível e vai acontecer. Também penso que a revista irá 
sobreviver sempre com o seu ADN porque, ao longo dos anos, os diretores 
podem mudar, mas a revista fica. Irá evoluir com certeza, mas será sempre 
a mesma RUA com o seu propósito de trazer o leitor para a revista e ofere-
cer material de qualidade para e sobre a região. Esse mérito, de identidade 
e continuidade, será sempre de quem teve a ideia original de a fazer nascer, 
que não fui eu, embora muita gente assim o pense. Assim também terás es-
paço para contribuir com a tua visão, que será muito importante e que vai 
trazer consistência. Qual é o teu maior sonho para a RUA?

Andreia - Quero, essencialmente, que a RUA esteja em todas as ruas. Que 
consigamos chegar até aos locais mais recônditos do Minho, contando as 
suas histórias e convidando as pessoas a conhecerem o que de mais belo 
temos. As paisagens, as tradições, as gentes. Quero que a RUA cresça de 
forma sustentável, capaz de assumir uma posição de destaque nos projetos 
de imprensa regional, que tantas dificuldades enfrenta. Não me preocu-
parei com a concorrência, porque considero que a RUA é única. E, como 
únicos que somos, iremos mostrar um trabalho original e criativo, todos os 
dias. E tu, como te despedes desta nossa RUA?

Luís - Saio com orgulho e um sentimento de dever cumprido. Não sou mui-
to nostálgico, mas tenho sempre um sentimento de gratidão com quem me 
apoiou e com as pessoas que partilharam comigo este percurso. Não digo 
adeus… prefiro dizer um até já. 

MOMENTOS 
DA RUA
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Nesta casa moramos dois adultos, duas 
adolescentes, dois cães e algumas poucas 
plantas. Mais que duas. A casa é quente e 
é o primeiro inverno nela.

A Tara é o nome de uma das cadelas. 
Chama-se Tara em nome da terra de E 
tudo o vento levou e foi a Ana, que fala 
muito, que lhe deu o nome. Às vezes, te-
mos a impressão de que a Tara entende o 

nome que lhe demos, pois quando agitada de poucos mimos lança-se ao 
soalho e percorre em modo non-stop a terra existente entre a sala e a co-
zinha. Na verdade, ela é mais um Gulliver paranoico, caminhando eterna-
mente nas pontas das patas para enervar o mais paciente dos liliputianos.

A outra chama-se Mina e é tonta de brincar. Enquanto a Joana escreve 
cartas para os seus conhecidos, a cadela irmã da Tara enfia-se na inteligên-
cia do sofá, não sem antes arranhar a dona como quem toca harpa de olhos 
vendados.

A Mina sabe os dias da semana e conhece os sábados e os domingos. 
A Catarina acorda cedo. A Ana faz silêncio de dormir. E sabe que a porta 
do quarto do Paulo e da Joana há de abrir-se rapidamente em coleiras e 
escadas de mármore e, logo ali, às árvores sem folhas e o parque deserto 
à espera de chichis e cocós inocentes, enquanto o seu dono beija a Joana, 
assobiando amotes e abanando de alegria a cauda imaginária.

No nosso bairro, às oito da noite, toda a gente é feliz em suas casas. A 
rua é quase deserta, vê-se das varandas, e o piano avariado de horários do 
Pedro vizinho II é temperamental e lembra que cada um deve procurar o 
que ama.

A Catarina cuidadosa prepara ao domingo os saberes para segunda-feira 
das aulas dormentes e conta histórias de pisaduras e mosquitos que lhe 
apoquentam o corpo, como se de cabo a rabo o mundo lhe quisesse mal.

PALAVRAS
por Paulo Brandão

Eu não gosto de dormir sozinho na nossa casa. Dormir sozinho é como 
dormir em casas diferentes - quartos alugados, pensões baratas, camas de 
solteiro -, em que só apetece arrumar livros para saber onde estou ou comer 
ou tomar banho, mas nunca dormir fielmente: um pesadelo em almofadas 
emprestadas.

É terça-feira. A Joana sereia foi trabalhar e pelas janelas grandes das 
traseiras os vizinhos mais velhos criam gatos. E preparam merendas de sol, 
para alimentar os gatos. As pulgas dos gatos tomaram conta do jardim da 
Alexandra vizinha I e no final do verão já não havia relva. Não minto se 
disser que contei 25 gatos.

No dia seguinte, na quarta-feira bipolar, imaginei contratar um detetive, 
tomei café com ele no café amarelo ao lado de casa e apresentei-lhe os 
meus planos para contenção de gatos.

À quinta-feira tudo fica maior: a doce Ana quer ler o Saramago de Bal-
tazar e Blimunda, a meiga Catarina sacola o basquete de sábado, a Joana 
mágica soletra coisas indie e eu só espero que os cães não tenham superado 
os gatos em mijadas noturnas.

Começo a gostar muito da nossa casa de abril. 

Sobre o autor
Diretor artístico do Theatro Circo.

Contenção de gatos
“A RUA É QUASE DESERTA, VÊ-SE DAS VARANDAS, E O 
PIANO AVARIADO DE HORÁRIOS DO PEDRO VIZINHO II 
É TEMPERAMENTAL E LEMBRA QUE CADA UM DEVE 
PROCURAR O QUE AMA”



09Observar





Minhoto de alma e coração, Daniel Pereira 
'Cristo' é um dos rostos mais conhecidos do 
cavaquinho, em Braga.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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'Tou Barado
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Em rescaldo da 
surpreendente derrota do 

S.C.Braga com o Moreirense, 
perdendo desta feita a 
taça CTT, decidi escrever, 
pressionado até pelo fecho 
de edição da revista, sobre 
o peso dos impostos na 
economia e como estes 
são um entrave real ao 
desenvolvimento económico. 
O que é que uma coisa tema 
a ver com a outra? Nada, 
obviamente. Apenas achei 
o primeiro facto digno de 
menção e o segundo o tema 
que toca a todos.

Os políticos, da direita à esquerda, usam a carga fiscal 
como um fator de desenvolvimento do país na medida 
em que, alegadamente, dará ao Estado as ferramentas 
necessárias para intervir na economia e na sociedade de 
forma mais efetiva e eficiente. Errado, totalmente errado. 
O Estado, como nós sabemos, só faz asneira porque é, 
na maioria das vezes, gerido por pessoas com pouca 
competência, com uma propensão nata para criar feudos à 
sua volta, de forma a manter vivo uma espécie de sistema 
político sustentável no qual uma série de ‘personalidades’ 
conseguem a façanha de viver uma vida inteira sem fazerem 
nada de concreto, refugiados em dogmas e lugares comuns, 
distribuindo pão e circo por um povo que, iludido pela 
aparência de um sistema onde mandam alguma coisa, vai 
cantando e sorrindo, festarola atrás de festarola e pagando, 
ciclo após ciclo, aquilo que os ‘primos’ dos senhores que 
hoje estão no poder esbanjaram sem rei nem roque.

A verdade é que o Estado é uma pessoa de má fé porque 
age na economia privada com uma capa de bom samaritano 
sendo o pior pagador, o mais exigente comprador e o pior 
gestor de recursos que pode existir. Nós vivemos a era dos 
boys, da geração de políticos bimby, aqueles que parecem 
ter as ferramentas para fazer qualquer coisa, parecem saber 
de tudo um pouco, quando na realidade não passam de uma 
panela que cozinha esquemas com aprumo e rapidez, sem 
vapores nem outros incómodos para a cozinha, quase sem 
se dar pela sua existência, mas alimentando gerações de 
gerações de famílias, quais? Desde logo a dos partidos, os 
maiores interessados da panela.

Se pensarmos que, em média, um trabalhador trabalha 
meio ano para pagar o custo desta máquina, que uma 
empresa chega a entregar mais de 40% do que consegue 
produzir ao aparelho estatal, vejam bem como dá para os 
senhores viverem à grande e à portuguesa.

Mas sejamos autocríticos também como sociedade. 
O povo que elegeu José Sócrates, é o mesmo que lhe dá 
audiências na tv, mas também o mesmo que exige que os 
políticos sejam julgados. Pescadinha de rabo na boca. E 
distribuir jogo e dar de novo, não?  

Alfredo Bastilhas
Quem é? Posso ser eu, 
podes ser tu, o vizinho ou 
uma  pessoa com quem te 
cruzas na rua. Podemos 
ser todos, pode não ser 
ninguém.

A taça CTT, 
os impostos e a bimby

BITAITES

"Há dias em que um docente da Universidade do Minho 
vai para o hospital e enverga a sua farda"

O docente de Enfermagem da UMinho, João Macedo, afirmou que, na falta de enfermeiros 
nos hospitais e centros de saúde da região, são os professores que prestam cuidados de 
enfermagem. A situação ilegal foi denunciada em abril de 2016, mas até hoje nada foi feito. 
RUM, 25 de janeiro de 2017

'TOU BARADO

3
distinções

8,5%

25
intervenções

300
livros

40
provas

O município de Guimarães foi agraciado, na cerimónia de entrega 
dos Green Project Awards, com três distinções ambientais. 
O projeto EcoPontas e Papa-Chicletes conquistou o prémio 
de inovação social, enquanto duas menções honrosas foram 
concedidas às bacias de retenção e ao sistema PAYT, de recolha 
de resíduos no centro histórico.

Segundo dados avançados pelo INE, Famalicão ocupa novamente 
uma posição de destaque a nível de exportação nacional. Mais 8,5% 
de exportações, mais 4% de emprego (equivalente a 2.018 novos 
postos de trabalho criados) e um volume de negócio superior a 3% 
são os números em destaque.

Caminha, Viana do Castelo e Esposende vão ser alvo de 25 
intervenções a nível de proteção e defesa costeira até final de 2017, 
o que resultará num investimento de 18 milhões de euros. 

A Associação de Ciclismo do Minho vai promover, durante 2017, 
mais de 40 provas no âmbito do ciclismo. BTT, ciclismo de estrada, 
ciclocrosse, cross country e maratonas são algumas das atividades 
em torno da ideia Ciclismo para Todos.

Durante 2016, a Associação Ágora Bracarense angariou 300 livros 
usados no âmbito do projeto Soletrar Sonhos. Esses livros, recolhidos 
junto da população da cidade, foram doados à Pediatria do Hospital de 
Braga com o intuito de criar uma biblioteca infantil e juvenil. 

AMBIENTE

EXPORTAÇÃO

PROTEÇÃO COSTEIRA

SOLIDARIEDADE

CICLISMO

NÚMEROS

359
milhões

De acordo com dados divulgados pela InvestBraga, as empresas 
do concelho de Braga ponderam investir 359 milhões de euros até 
2020, criando 2500 novos postos de trabalho.

INVESTIMENTO
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RADAR

BREVES

Novo Bloco Operatório na Póvoa 
de Lanhoso
O novo Bloco Operatório da Unidade Médico 
Cirúrgica do Hospital António Lopes entrou 
em funcionamento a meio de janeiro.  
Oferecendo melhores condições em termos 
de prestação de serviços, esta nova unidade 
está equipada com tecnologia de ponta, 
com o bloco operatório com duas salas de 
cirurgia, unidade de cuidados pós anestésicos, 
ambulatório e serviço de esterilização. 

Câmara Municipal de Viana 
do Castelo cria incentivos à 
tecnologia
De modo a impulsionar o investimento no sector 
tecnológico e criativo no concelho vianense, 
a Câmara Municipal criou um conjunto de 
incentivos que favorecem o investimento privado 
e institucional no ramo. Reduções e isenções 
são alguns dos benefícios trazidos pela criação 
da Vianatech - Apoio à Captação e Reforço 
de Empresas do Sector Tecnológico, Serviços 
Partilhados e Indústrias/Atividades Criativas.

Contentores subterrâneos para 
acabar com os sacos do lixo na 
rua na cidade de Braga
Pretendendo alterar a forma como as ruas de 
Braga são assombradas pelos sacos do lixo, o 
administrador da AGERE, Rui Morais, anunciou 
à agência Lusa a intenção da Câmara 
Municipal investir quatro milhões de euros na 
instalação de contentores subterrâneos e de 
superfície e, ainda, na compra e adaptação dos 
camiões de limpeza desses equipamentos.

Braga assume-se como destino 
turístico de excelência
De acordo com dados estatísticos divulgados 
pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), 
Braga conquistou uma subida de 34% no 
número de hóspedes alojados no concelho, 
um acréscimo de 41% em termos de dormidas 
e 25% em camas disponíveis. Com o objetivo 
de reforçar a atratividade turística de Braga, 
ações de promoção turística em âmbito 
nacional e até internacional (através de 
parcerias com a China, por exemplo) têm vindo 
a ser tomadas. 

Munícipio de Valença já tem 
posto de carregamento rápido 
para carros elétricos
Assumindo-se como uma cidade inovadora, 
Valença concluiu a instalação de um posto 
de carregamento rápido para automóveis 
elétricos na avenida do Colégio Português. 
Numa aposta a nível de eficiência energética, 
colocando em evidência o compromisso de 
Valença para a qualidade ambiental, este 
posto vai permitir que o carregamento das 
viaturas seja feito em apenas 30 minutos.

Vila Verde arranca com o Mês do 
Romance
Reconhecido pelos seus icónicos Lenços 
dos Namorados, o município de Vila Verde 
vai ser palco de mais de 80 iniciativas para 
comemorar o mês do amor. Fevereiro, Mês do 
Romance é o mote da programação turístico-
cultural que contará com desfiles de moda, 
exposições, concertos, atividades desportivas 
e workshops.

Juventude de Famalicão com 
dez mil euros à disposição
De modo a impulsionar projetos de cariz 
cívico e comunitário, a Câmara Municipal de 
Famalicão vai colocar à disposição dos jovens 
do concelho a quantia anual de dez mil euros, 
retirada do orçamento municipal. A ideia é 
financiar um projeto delineado em rede, ou 
seja, envolvendo duas ou mais associações 
juvenis do município, de forma a mobilizar a 
geração mais nova para a vida social e para as 
dinâmicas municipais. Neste âmbito, vão ser 
realizados fóruns de discussão e palestras em 
escolas ou juntas de freguesias. A escolha do 
projeto vencedor estará a cargo do conselho 
municipal de juventude.

Festival Internacional de Jardins 
de Ponte de Lima volta em Maio
A 13.ª edição do Festival Internacional de 
Jardins de Ponte de Lima vai colorir a cidade 
minhota de 26 de maio a outubro de 2017. 
Com a máxima Jardins das Descobertas 
como tema orientador, o evento distinguido 
no concurso internacional Garden Tourism 
Awards pela sua promoção de jardins 
enquanto atração turística promete 
criatividade, com a apresentação de propostas 
de oito nacionalidades diferentes, incluindo 
Argentina, Holanda e Japão.  

Ponte de Lima vai acolher 
Europeus de Maratona de 
Canoagem
Com o rio Lima como fator crucial, Ponte de 
Lima foi a cidade escolhida pelo Comité de 
Maratona da Federação Internacional de 
Canoagem para apadrinhar o Campeonato 
da Europa de Maratona de 2017, que ocorre 
de 30 de junho a 2 de julho. O investimento 
municipal na criação de infraestruturas, como 
a remodelação do Açude do rio Lima e a 
ampliação das instalações do Clube Náutico, por 
exemplo, foi determinante para esta escolha.  
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A 450 metros de altitude, situada numa linha de monta-
nhas que abraça e protege a cidade de Braga, ergue-se 
a Capela de Santa Maria Madalena da Falperra, monu-
mento nacional desde 2 de janeiro de 2017.

No século XVI, o Monte da Falperra era denominado 
de Portela de Espinho e, no local, já existia uma ermida em homenagem a 
Santa Maria Madalena. Em 1532, o célebre arcebispo D. Diogo de Sousa 
mandou fazer obras na capela, ordenando a abertura de vãos, a pintura da 
capela-mor e do transepto.

Mais tarde, em 1635, nasce a Confraria de Santa Maria Madalena e, 
em 1693, decidiram construir uma nova capela. Nos anos que se seguiram 
executaram as cinco portas, os telhados, as abóbodas, as paredes e transla-
daram a imagem de Santa Maria Madalena da primitiva capela. Já no ano 
de 1747 é reedificada a fachada principal.

No célebre ano de 1755, o conhecido ano do Terramoto de Lisboa, um 
dos maiores desastres naturais da História, que teve também as suas re-
percussões em Braga, a capela não aguentou o abalo e ruiu. Devido a tal 
acontecimento foi pedido um empréstimo à Confraria de Nossa Senhora do 
Rosário da Sé, para a reparação. 

O plano de reconstrução é feito pelo André Soares, reputado arquiteto, 
patrocinado pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura Teles. Em 1761, é aberto 
o alicerce da primeira torre e só vinte anos depois é concluída. Entretanto, 
outros aspetos da construção foram executados e reparados. 

CÓDIGO POSTAL

UM PATRIMÓNIO
consagrado

CAPELA DE SANTA MARIA 
MADALENA DA FALPERRA

O tempo passou, já estávamos em 1840, e num edifício anexo insta-
lou-se um contingente militar para evitar roubos na capela, mas oito anos 
depois acabou-se com a sua presença, devido aos estragos que estes provo-
cavam no local.

Este exemplar da arquitetura religiosa barroca, com o interior revestido 
de azulejos do século XVIII, a minúcia nos detalhes que possui, aumenta o 
valor histórico e religioso, estético e técnico, e a importância na memória 
coletiva, a história de uma região, que fazem deste monumento um local 
de obrigatória visita. 

Atualmente, Braga e Guimarães disputam entre si a posse territorial, 
entre as freguesias de Nogueira e de Longos. O estado de degradação deste 
património é visível através das nossas fotografias. 

POR José Gonçalves Lopes

Fotografia:
José Gonçalves Lopes
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Fotografia:
José Gonçalves Lopes
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PASSEIO PÚBLICO

20 minutos com… 

Daniel Pereira ‘Cristo’
AO RITMO DO MINHO
APAIXONADO PELOS SONS MINHOTOS, EXPLORANDO INSTRUMENTOS COMO O 

CAVAQUINHO, A BRAGUESA, O BANDOLIM, A VIOLA OU A GAITA-DE-FOLES DESDE 
MIÚDO, DANIEL PEREIRA ‘CRISTO’ TROUXE CAVAQUINHO CANTADO AO THEATRO 

CIRCO, NUMA ODE À MÚSICA TRADICIONAL PORTUGUESA.
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Paulo Nogueira/Theatro Circo
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nancial de arranjos para trabalhar, com músicas de António Variações, por 
exemplo. A Azeituna foi uma autêntica universidade da música para mim. 

E muitas serenatas?
Sempre! (risos) Obviamente que, para mim, a mulher é uma das razões da 
nossa existência enquanto homens. Estou hoje casado com a minha esposa 
porque lhe fiz uma serenata. Conquistei-a, mas sem intenção, porque o que 
eu gostava mesmo era de cantar! (risos) É muito engraçado pegar numa 
viola e cantar uma serenata a uma mulher. Elas adoram isso!

Esta aventura na música começa com o Daniel ainda criança, por inter-
médio do seu pai. É aí que surge a paixão pelo cavaquinho?
Sim, imaginem o que é nascer e ter alguém que está sempre a tocar viola 
e que faz parte de um grupo de música tradicional [Origem Tradicional]. 
Embora fosse muito novo, tudo foi ganhando um sentido. Guardo a ideia 
de que o meu pai teve uma paciência de Jó! (risos) Aturou-me desde os 
nove anos no grupo. Na altura, os grupos de música tradicional tocavam 
mesmo muito. Não havia este fenómeno atual do pimba. E, no fim dos 
concertos, eu vinha a dormir no colo das meninas… foi uma experiência 
brutal! Hoje o pimba invade as festas e romarias, sendo gastos balúrdios, e 
isso deixa-me triste porque se derem música tradicional ou Folk ou a cha-
mada World Music às pessoas será fácil de perceber uma coisa: as pessoas 
gostam! Vão-se reconhecer ali, vão sentir que aquela música é parte delas.

M unido do seu cavaquinho, companheiro de todas as 
horas, encontramos Daniel Pereira ‘Cristo’ às portas 
do Theatro Circo como quem espera ansiosamente 
que o palco o chame e a plateia se encha para o ouvir. 
E encheu. Preenchendo a sala principal com a música 

tradicional que lhe compõe a alma, Daniel Pereira ‘Cristo’ apresentou o seu 
álbum Cavaquinho Cantado numa antestreia que provou que o som típico do 
Minho merece ser ouvido… e aplaudido de pé. Numa conversa que desper-
tou o olhar meigo de menino, como aquele que aos nove anos iluminava o 
seu rosto quando se juntava ao grupo de música tradicional do pai, ‘Cristo’ 
(alcunha atribuída nos tempos de estudante) mergulhou nas lembranças do 
passado, apontando um rumo ao futuro que quer ver realizado.  

Antes de embarcamos numa viagem ao início da sua carreira, gosta-
ríamos de conhecer um pouco sobre este Cavaquinho Cantado. O que 
é que este álbum traz ao público?
Em primeiro lugar, quero dizer que é o resultado de um trabalho imenso. 
É um álbum que orgulhará minhotos e bracarenses, porque realmente traz 
a música deste cantinho, do noroeste português – costumo dizer que faço 
música étnica do noroeste português. Penso que é um álbum que irá sur-
preender. Quis ser mais arrojado em termos de arranjos.  

“O Daniel nasceu para a música e esta não pode ser separada da sua 
existência… tem sede e fome dela como de água e pão”. Esta frase pode 
ser lida na sua apresentação como músico. O que significa isto? O que é 
traz dentro do seu peito, como diz a canção [Cantiga da Segada]?
De facto, não conseguiria viver sem música. A música deixa-me feliz com o 
mundo. Quando estou a tocar, seja num concerto ou num ensaio, sinto-me 
realizado. Verdadeiramente feliz! É uma sensação incomparável. Sinto-me 
um felizardo porque, se estiver mal, pego no cavaquinho ou qualquer outro 
instrumento, começo a tocar ou a compor uma música e, de repente, tudo 
vai embora. No entanto, num país como o nosso, com um mercado muito 
pequeno, não é possível, pelo menos para já, que a música seja uma forma 
de subsistência. Vêem-me de fato porque tenho de ter outra atividade. Sou 
delegado de informação médica e a minha formação é em Física e Química. 
Mas, para ser sincero, acho que já esteve mais longe conseguir sustentar-
-me através da música. De qualquer maneira, eu sou muito feliz a fazer 
música e essa frase diz isso mesmo. Se me tirassem a música, tiravam-me 
tudo. E a minha mulher, com os meus filhos bebés, percebe isso e dá-me 
essa liberdade para ensaiar, para preparar espetáculos, para me dedicar.

Apesar do seu nome ser facilmente associado ao cavaquinho, a verda-
de é que o seu percurso conta com muitos projetos de Pop/Rock e até 
Folk. Quer isto dizer que, para si, a música não tem barreiras?
Não. Costuma dizer-se que existem dois tipos de música: a boa e a má (risos). 
Com o Pop/Rock tive vários projetos quando era adolescente, como os Bia 
Luli e os Suspeitos do Costume e, com o Folk, os Arrefole. Também fiz parte 
dos neurÓnios aBariados, um projeto que podia ter ido mais além, mas 
mesmo assim lançamos um álbum. Se fosse hoje tinha sido tudo muito 
mais trabalhado. Porque, realmente, o que vamos percebendo ao longo dos 
tempos é que a música é uma brincadeira mesmo muito séria. Se queremos 
reclamar audiência temos que trabalhar muito. É extenuante quase. Con-
tudo, é impossível não falarmos da Azeituna. A Azeituna é fundamental no 
meu percurso porque foi o meu tubo de ensaio. Tive oportunidade de com-
por imenso, pois não havia mais ninguém. Tive um espaço enorme para 
trabalhar. Com a minha entrada, acho que a tuna mudou muito. Começou 
a tocar as duas coisas que eu mais tocava: música tradicional e música Pop 
e Folk. Composições minhas como “Os Suevos” ou “Assim nasceu um país” 
terminaram com a fase das pandeiretas da Azeituna. E depois tive um ma-

SE ME TIRASSEM A MÚSICA, 
TIRAVAM-ME TUDO.

Que mensagem tenta passar nas suas composições?
Em minha casa ouvia-se Sérgio Godinho, Zeca Afonso, Brigada Victor 
Jara… que continuam a ser grandes referências para mim. Tenho muito 
essa veia de luta, porque realmente nós não podemos estar à espera que 
os outros façam a luta por nós. Chateia-me muito ver que as pessoas se 
afastaram umas das outras e, com os telemóveis, isso tornou-se um proble-
ma sociológico complicado. As pessoas não se deixam conhecer umas às 
outras. Não estou a dizer que sou diferente, mas procuro ser. As pessoas au-
toexcluem-se. Não percebem que têm poder e que, se se juntarem, podem 
fazer a diferença. Podem lutar por vidas melhores, podem criticar o que 
está mal – e não é criticar nas redes sociais, é ir aos sítios, falar com quem 
é de direito, escrever no livro de reclamações. Acho que a cidadania e a 
cultura democrática séria não existe. Eu acredito que realmente as pessoas 
têm poder e é isso que tento transmitir: vocês têm o poder nas vossas mãos 
e não estão a utilizá-lo! Mas, por sugestão do meu produtor, tirei uma série 
de músicas de intervenção, música mais Pop ou sobre o amor, que é um 
tema universal, do álbum para não confundir. Mas, sem dúvida, que essa 
questão existencial que povoa toda a gente faz parte de mim. Acompanha-
-me desde sempre, embora agora de uma forma mais leve. Posso dizer que 
aquilo que me move é poder tornar a existência dos outros um bocadinho 
mais tolerável. Se eles puderem ser um bocadinho mais felizes ao escutar a 
minha música, já serei mais feliz.
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O que mais o atrai no som dos cordofones?
Possivelmente há um grande responsável por esta minha atração. Alguém 
que agora é meu amigo, mas que durante anos eu não conhecia pessoal-
mente: o Júlio Pereira, que fez um trabalho com o cavaquinho, o bandolim 
e a braguesa absolutamente fenomenal. Se não fosse ele, neste momento 
ninguém tocava cavaquinho. Veríamos o cavaquinho como uma peça de 
museu. O Júlio é o responsável pela Associação Cultural e Museu do Ca-
vaquinho e foi ele que me convidou a lançar este álbum Cavaquinho Can-
tado. Ele mostrou-me que, com aquilo que é nosso, podemos fazer o que 
quisermos. Temos de ter orgulho naquilo que é nosso, porque é isso que 
nos distingue num mundo global. Eu aprecio as diferenças do mundo, é 
isso que dá piada. Se formos como os outros todos, não há graça nenhuma. 

É nessa busca por algo que nos diferencie no mundo que acredita ser 
necessário criar, em Braga, uma escola de cultura e tradição oral de 
identidade? Tem receio que a identidade minhota se perca?
Isso é um desafio que eu tenho proposto à Câmara Municipal. Conduzo a 
minha vida convictamente na onda de ensinar, através de workshops, em 
todo o lado. Gostava que existisse uma escola que tornasse Braga num 
centro realmente importante. Que as pessoas viessem cá fazer residências 
artísticas, que viessem cá aprender a tocar cavaquinho, perceber como é a 
nossa música. É necessário criar esse intercâmbio com o mundo. Criar uma 
escola servirá para que, daqui a 15 ou 20 anos, existam dez projetos melho-
res do que o meu. Isto não é uma ideia precursora. Se formos a Vigo, temos 
uma escola de referência, muito centrada na música galega. Temos também 
o Musibéria, em Serpa, um espaço de pesquisa da música tradicional. Eu 
acho que bastaria pegar nestas duas ideias e conciliá-las aqui. A Sond’Art 
está a fazer um pouco desse trabalho, mas tem de ser algo mais profundo. 
E temos de estar sempre de mãos dadas porque, no fundo, o que importa é 
fazer as coisas bem. Não basta dizer que Braga é a capital do cavaquinho, é 
a capital do bombo… o que é que isso diz, se não for feito nada? A quanti-
dade interessa? Alguma vez interessou? Na cultura acho que não. Estamos 
na região com mais tradição a nível de cordofones, de música tradicional, 
do país. Uma região que influencia constantemente o resto do país. Assim 
foi durante séculos, com os ritmos e as canções daqui a espalhar-se por 
todo o país. E assim deve continuar! Como? Com pessoas que realmente 
estejam interessadas em aprender e que tenham formação com quem, de 
facto, saiba ensinar. 

O QUE VAMOS PERCEBENDO AO 
LONGO DOS TEMPOS É QUE A 
MÚSICA É UMA BRINCADEIRA 

MESMO MUITO SÉRIA.
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Perfil
Natural de Guimarães, Pedro Emanuel Pereira é um 
verdadeiro filho da música. Com apenas cinco anos, 
iniciou o seu percurso estudando piano e anteci-
pando uma carreira com muito talento para revelar. 
Mas o talento de Pedro tornou-se maior do que um 
país, fazendo-o rumar à Rússia após ter consegui-
do uma bolsa de estudo atribuída pela Fundação 
Calouste Gulbenkian. No ilustre Conservatório de 
Moscovo P.I. Tchaikovsky, o pianista português ter-
minou o seu curso de forma distinta em 2014. Du-
rante os seis anos em que lá estudou, Pedro teve 
oportunidade de atuar um pouco por toda a Rússia. 
Salas como a Rachmaninov Concert Hall, a Grande 
Sala da Academia Gnessin, o Grande Auditório do 
Conservatório de Moscovo ou o Museu Sviatoslav 
Richter abriram-se às suas melodias até chegar o 
momento de pisar, mais recentemente, a sala Su-
ggia da Casa da Música do Porto, marcando o início 
do ciclo de piano de 2017. Com vários prémios con-
quistados, como o primeiro lugar no Concurso In-
ternacional de Piano ‘Cidade de San Sebastian’, em 
Espanha, com 15 anos, ou o primeiro prémio e pré-
mio Hvorostovsky no Concurso Internacional para 
Piano e Voz ‘PianoVoce’ em Moscovo, juntamente 
com a mezzo-soprano Anna Viktorova, Pedro en-
contra-se hoje a viver nos Países Baixos, assumin-
do-se como um ícone da música clássica.

TALENTO

Pedro Emanuel Pereira
 Um futuro na ponta dos dedos
“FELICIDADE PARA MIM É A BUSCA DA PERFEIÇÃO”

POR Andreia Filipa Ferreira

P oderia dizer que o meu maior sonho seria tocar nos melhores palcos, com 
as melhores orquestras. Mas a verdade é que o meu conceito de felicidade 
é bem diferente. Felicidade para mim é a busca da perfeição, é aperfei-
çoarmo-nos a cada dia que passa, é a procura da beleza na arte. É a poesia 
na música e a música na poesia. E enquanto estas habitarem em mim, 

viverei plenamente e feliz!” É com estas palavras de Pedro Emanuel Pereira que introduzi-
mos uma história de dedicação e talento. Pianista de alma e coração, o minhoto de 26 anos 
tem já no seu percurso várias atuações em palcos mundiais, construindo uma carreira que 
se estende desde a brisa marinha portuguesa às terras frias russas. Hoje, a viver nos Países 
Baixos, frequentando o Conservatório de Amesterdão, Pedro Emanuel Pereira olha para 
Portugal como quem vê no horizonte um império à espera de um impulso. “Muito se tem 
feito em Portugal para o desenvolvimento do ensino artístico, mas também estou conscien-
te de que ainda há um longo caminho a percorrer. Temos escolas de música espalhadas por 
todo o país, temos jovens músicos de muita qualidade em Portugal, mas estes nem sempre 
têm muitas oportunidades para se apresentar em palco. É o palco que faz o artista e penso 
que esta é uma questão a melhorar”, conta-nos. Mas desvendemos o início desta história, 
como quem lê pela primeira vez uma partitura: “Tudo começou por culpa da minha mãe. 
Ela sempre adorou cantar. Desde o berço que cantava para mim. Aos três anos comecei a 
frequentar os ensaios do grupo coral onde ela cantava e, aos cinco, ela inscreveu-me numa 
escola de música em Famalicão, onde comecei a aprender as primeiras notas musicais”, 
afirma Pedro, recordando os dias de sábado, preenchidos pelas melodias que lhe ocupavam 
quase todo o dia. À medida que o tempo foi passando, o tom certo foi-se aprimorando e, 
com a ajuda do professor Marian Pivka, o caminho de Pedro foi-se compondo, abrindo-se as 
portas para o mundo. “Marian Pivka ‘provocou’ a minha viagem para a Rússia. Foi ele que 
me inspirou e me deu as bases para aquilo que sou hoje. Sem ele não havia Conservatório 
de Moscovo e talvez nem houvesse piano na minha vida...”, relembra o pianista. 
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

Trezentos e sessenta 
e seis dias na RUA
“VIM PARA A RUA PARA CONTAR HISTÓRIAS. É TALVEZ 
AQUILO QUE MAIS FAÇO: ACOMPANHAR ALGUÉM É 
AJUDAR A RECONTAR A SUA HISTÓRIA E PLANEAR OS 
PRÓXIMOS CAPÍTULOS”

À s vezes escrever é despir tudo o que es-
condemos longe de uma folha de papel. 
As palavras escritas trazem a liberdade 
de nos mostrarmos ao outro sem que 
haja o confronto com os gestos, o ime-
diato, os trejeitos que nos traiem. Com a 
escrita vestimos uma personagem e fica-
mos nus perante o leitor. 

Vim para a RUA para contar histó-
rias. É talvez aquilo que mais faço: acompanhar alguém é ajudar a recontar 
a sua história e planear os próximos capítulos. 

Em trezentos e sessenta e seis dias percorri muitas ruas. Umas tão estreitas 
que quase não se vê o fim, outras labirínticas, outras largas e com grandes 
prédios que as assombram. 

Nessas ruas encontro rostos,  recortes do que já foram numa qualquer ja-
nela aberta e descubro os sonhos. Em todas há uma família. Caminho pela 
rua de cada uma delas e peço que me deixem entrar na sua casa. Já lá dentro 
procuro os lápis da criança e com a sua caligrafia começo a contar a história. 
É nesse encontro que escrevo - revivendo todas as famílias que me permitiram 
conhecer o seu lar e pensando em todas as outras que poderão ter casas com 
tonalidades semelhantes. 

Numa encruzilhada de ruas, decido iniciar esta viagem  com o rosto de 
todos os meus adultos de palmo e meio. No entanto, durante este percurso, 
senti uma necessidade enorme de voltar à rua dos mais pequeninos – ouvimos, 
lemos, sabemos tantas coisas sobre a infância contada por adultos, mas tão 
poucas vezes damos voz aos sentimentos, às suas angústias. Vivemos numa 
estranha obsessão (talvez nunca antes experimentada com esta intensidade) 
com todos os comportamentos dos miúdos, contudo - atrevo-me, numa leveza, 
numa descontextualização do grito de ajuda, de amor, de contenção, de segu-
rança, de... que todos os diagnósticos infantis comportam. 

Mais tarde, fui o rosto dos cuidadores que tantas vezes são esquecidos num 

paradigma voltado quase em exclusividade para o doente e os seus sintomas. 
Espreitei a esquina dos pais que se maravilham com os filhos espelhando-se no 
rosto do miúdo. Passei pela rua do nada que o alzheimer definitivamente traz. 
Fui marido, pai, mãe, afetos e desamores. 

Em todas as ruas, em todos os rostos que fui há sofrimento. Há medo de 
perda, de não pertença a alguém ou a uma casa, há planos, há desejos de mu-
dança. Há uma esperança de amparo, de reflexão ou, quem sabe, transforma-
ção. Há todos os emails, mensagens que fui recebendo de pessoas que não co-
nheço o rosto, mas que aqui ou ali as histórias da rua tocaram o seu percurso. 

Há o reconhecimento sentido de tudo o que estas ruas me trazem, me fa-
zem. Há a humildade na compreensão que cada história, cada rua é única e 
não cabe em nenhum manual de sintomas ou num texto. Há a porta da casa 
RUA que me é, desde o primeiro instante, também ela familiar. Parte desse 
universo mais quente vai embora – há também, por isso, a partir daqui, o sabor 
amargo da despedida em cada rua que encontrarei. 

Em todas as histórias há o agradecimento sincero pelo desafio do Luís – le-
vaste-me a partilhar o que sou, arrancaste a minha vergonha e talvez tenhas 
levado alguém a recontar a sua história com as minhas palavras. 

Durante trezentos e sessenta e seis dias as histórias da rua foram pensadas, 
discutidas, relidas a dois. Estas histórias são minhas, são de todas as famílias 
que conheci e são tuas, Luís. Ao longo deste ano fomos crescendo, acrescen-
tando novos pontos, vírgulas, mapas destas ruas. Viajas para outras paragens, 
no entanto, deixas com os primeiros doze destinos um esboço para o futuro. 
Continuo o percurso. 

Parabéns RUA!

Nota: Continuo o percurso na RUA - acompanhada pela Andreia Ferreira. 
Bem-vinda às nossas histórias da RUA. 

Sobre o autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. Psicóloga.
liliana.trigueiros@gmail.com
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Com a cor e a folia como reis do Carnaval, 
Famalicão prepara-se para receber 
milhares de mascarados.
FOTOGRAFIA António Freitas/CMVNF
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Carnaval em Famalicão
Uma tradição genuína

CONVIDANDO MILHARES DE PESSOAS A VISITAR A CIDADE, O CARNAVAL EM 
FAMALICÃO ASSEMELHA-SE A UMA AUTÊNTICA ROMARIA NOTURNA. SEM 

SAMBÓDROMO NEM CARROS ALEGÓRICOS, A NOITE DE 27 PARA 28 DE FEVEREIRO 
DÁ VIDA AO MAIOR CARNAVAL DE RUA PORTUGUÊS.

POR Andreia Filipa Ferreira
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio e António Freitas/CMVNF

TEMA DE CAPA
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TEMA DE CAPA

udo começa com uma simples conversa de café, há quase 27 anos. Um grupo 
de amigos encontra-se no café, como em qualquer outro dia. Juntos, bebem 
uns copos e a vontade de se divertirem naquela noite, véspera de dia de Car-
naval, vai crescendo. Como era habitual, as noites de Carnaval passavam por 
‘fugir’ de Famalicão, rumo às festas noturnas na Póvoa de Varzim, em Vila do 
Conde ou em Ofir. Assim foi. As mesas do café esvaziaram quando o grupo de 
amigos decidiram ir a casa arranjar um dress code para entrar no verdadeiro 
espírito carnavalesco. Um espírito carnavalesco que abandonava a cidade de 
origem, já que pouco se passava naquela noite. Nesse grupo de amigos, que se 
encontraram no já extinto Café Camões, na Alameda Luís de Camões, bem no 
coração da cidade de Famalicão, estava eu. Um miúdo que trabalhava nesse 
mesmo café. Reencontramo-nos todos nessa noite, já vestidos a rigor, mas a 
sensação de que devíamos fazer a festa na nossa cidade tornava-se mais forte. 
No ano seguinte, Famalicão teve a sua primeira festa de Carnaval. Esse grupo 
de amigos surge mascarado, quase pronto a entrar num autêntico concurso de 
Carnaval. Amigos de longa data deixam de se reconhecer, dada tamanha dedi-

cação na escolha dos adereços que compunham as fantasias. De ano para ano, 
tudo foi ganhando mais proporção. Iniciava-se assim o Carnaval na rua, que 
terminava nas festas que alguns espaços da cidade preparavam. Aos poucos, 
aquele grupo de amigos foi impulsionando outros, tornando esta festa cada 
vez mais séria. Hoje, são milhares e milhares de foliões que se juntam em cada 
canto de Famalicão, ultrapassando as fronteiras da cidade e fazendo da noite 
de Carnaval o momento mais alto do concelho”. 

José Costa, aquele miúdo dum grupo de amigos da década de 1990, é hoje 
o rosto do Chez Café Café, um dos espaços que mais anima a noite de folia 
carnavalesca na cidade de Famalicão. Na sua memória guarda os momentos 
em que, de uma forma simples e genuína, ajudou a criar a noite mais longa do 
ano dos famalicenses. Munidos de toda a vontade, aquele grupo de amigos de 
José Costa fundou, sem intenção evidente, um dos carnavais mais famosos do 
país. Hoje, a música extravasa as paredes dos bares e cafés que outrora esva-
ziavam, levando para o ar livre toda a animação que um disfarce pode trazer. 
Varandas preenchem-se de confettis, com as pessoas que não se arriscam a en-
trar na confusão a observar do alto da Alameda Luís de Camões as coreografias 
improvisadas pelos foliões que chegam de visita à cidade. E, quase como regra 
implícita, o dress code carnavalesco é imperativo! Há quem se aventure em fu-
rar a animação sem estar vestido a rigor. Mas, rapidamente, aquele sentimento 
de não pertença apodera-se do corpo, como se não deixasse os músculos mo-
verem-se ao ritmo das melodias Disco, House, Pop/Rock ou Kizomba. Todavia, 
se vamos falar de música, é crucial dizer que não há razão para desespero. Se 
há sons que não agradam a todos os ouvidos, o Carnaval de Famalicão sugere 
a procura do melhor spot. Alameda Luís de Camões, onde a passagem fica 
complicada à medida que as horas batem, Rua Luís Barroso, Rua D. Fernando 
II ou o topo sul da Praça D. Maria II, onde a alegria do Chez Café Café, por 
exemplo, contagia miúdos e graúdos são algumas das principais artérias que 
dão vida à noite de Carnaval. 

Faça chuva ou impere o frio, milhares de foliões dirigem-se a Famalicão com 
toda a sua energia calorosa. Piratas bem ao estilo do Capitão Jack Sparrow, 
Pikachus como homenagem ao ano do regresso da saga Pokémon, Stormtroo-
pers armados em defesa do Império Galáctico inesquecível de Star Wars, Trolls 
como lembrança do filme de animação... é preciso enumerar mais sugestões?! 

COM TODA A VONTADE DE ENTRAR NO ESPÍRITO 
CARNAVALESCO, JOSÉ COSTA FOI UM DOS IMPULSIONADORES 

DO CARNAVAL QUE HOJE INVADE AS RUAS DE FAMALICÃO. 

“Tudo começa com uma simples conversa de café”
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REENCONTRAMO-NOS TODOS 
NESSA NOITE, JÁ VESTIDOS 
A RIGOR, MAS A SENSAÇÃO 
DE QUE DEVÍAMOS FAZER 

A FESTA NA NOSSA CIDADE 
TORNAVA-SE MAIS FORTE.



32 SABER

TEMA DE CAPA

À 
medida que as horas vão passando e a 
noite cai, Famalicão vai vendo as suas 
ruas ganharem cor, seja pelas luzes in-
termitentes montadas nas árvores que 
costumam sombrear a entrada dos bares 
mais conhecidos da cidade, seja pelos 
primeiros transeuntes que se deslocam, 
apressados, em busca do local perfeito 
para jantar antes de colocarem a sua 

máscara no rosto. Aos poucos, o centro da cidade vai sentindo as batidas da mú-
sica a ficarem mais fortes, como quem chama pelos foliões, para que deem início 
à festa. Nos restaurantes, o eco desse convite vai fazendo ultimar os pormenores: 
há que retocar maquilhagens, arranjar perucas que se desengonçaram enquanto 
se comia, colocar mais um casaco por debaixo do disfarce. Quando tudo parece 
estar perfeito, a folia sai à rua, repleta de promessas de animação até a primeira 
luz do dia surgir. Não há frio que destrone o desejo de contribuir para a noite 
mais longa do ano, no Carnaval de rua mais famoso do país... E, se o tempo não 
chegou para aperfeiçoar o dress code, não há mal que prevaleça: as roupas velhas 
dos avós são a solução! 

 Na noite que antecede o Carnaval, de segunda para terça-feira, são muitos 
os amantes da folia carnavalesca que encontram o seu caminho para Famalicão. 
Não há escolas de samba, nem público que pague bilhete para verem beldades 
a desfilar, há apenas a certeza de que este é o Carnaval mais genuíno das nos-
sas fronteiras. Grupos de amigos juntam-se para conceber disfarces temáticos, 
indivíduos mais arrojados esmeram-se para surgir irreconhecíveis, como se a 
sua vida dependesse do sucesso que a sua máscara trará junto dos restantes 
foliões. Parece tudo organizado ao mais ínfimo pormenor, mas a verdade é que 
Famalicão viu esta festa tomar proporções gigantescas graças à alma festeira 
dos seus habitantes. A Câmara Municipal, focada em conseguir garantir toda a 
segurança na noite de Carnaval, apenas tornou possível que a festa fosse cres-
cendo ao longo do tempo, assegurando infraestruturas para concertos, criando 

parcerias que beneficiam a deslocação até à cidade e organizando o concurso 
de máscaras aberto a quem quiser participar (bastando uma inscrição, na pró-
pria noite). Tudo o resto, é fruto da intensa dedicação dos verdadeiros amantes 
do Carnaval. Tartarugas Ninja, peças de Tetris, frascos de Nutella, marinheiros, 
cowboys, super-heróis ou fantasias que funcionam como sátira social, o limite é 
a imaginação. 

Com milhares de pessoas a procurarem a festa famalicense todos os anos, é 
fácil de perceber que todos os recantos da cidade se tornam numa verdadeira 
pista de dança a céu aberto. Pensar que tudo começou com uma conversa en-
tre amigos, numa mesa de café, demonstra claramente que a determinação é o 
mote necessário para criar um evento que, de forma descomplicada, rompe as 
fronteiras do concelho, captando a atenção de pessoas provenientes de Braga, 
Guimarães, Barcelos, Porto e até Vigo. 

MÃOS À OBRA

Atarefada, encontrámos Carmo Leitão recolhida na sua pequena confeção, em 
Santiago da Cruz, uma das freguesias do concelho de Famalicão. Em cima da sua 
mesa de trabalho, desenhos, tecidos e fitas métricas fazem antever que o traba-
lho começa a surgir e é necessário meter mãos à obra. Filomena é o braço direito 
de Carmo e, atenta a cada corrida da linha na sua máquina, vai finalizando algu-
mas peças. Na parede atrás dela, fotografias encarreiram-se como álbum come-
morativo daquilo que mais engraçado já fizeram... e vestiram! Sim, porque estas 
costureiras não se ficam por realizar os desejos mais extravagantes de quem as 
procuram, acabam também por desenvolver os seus próprios fatos de Carnaval, 
nem que isso signifique ir para a festa com os disfarces imperfeitos. “Como são 
os últimos fatos que fazemos, por vezes ficam inacabados. Mas não importa. O 
engraçado é ir para o centro da cidade, passarmos por amigos e nem eles nos 
reconhecerem”, contam, acrescentando que já têm uma ideia para o disfarce de 
Carnaval deste ano – mas, tal como todas as tentativas que fomos fazendo du-
rante o desenvolvimento desta reportagem, nenhuma se descoseu. “Começámos 

OS FOLIÕES CHEGAM DE TODO O LADO, 
VESTIDOS COM TODA A POMPA E 

CIRCUNSTÂNCIA QUE A NOITE EXIGE. NO CORPO 
TRAZEM O DISFARCE E TODA A VONTADE DE 

DANÇAR ATÉ AO DIA RAIAR. 

A minha máscara 
é melhor que a tua!
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por participar no Carnaval  quando a festa se cingia a meia dúzia de pessoas. 
Com o passar dos anos, começámos a empenhar-nos mais a sério na confeção 
dos disfarces. Fantasias de Miss Piggy, membros da Rua Sésamo, Soldadinhos de 
Chumbo, esfregonas Vileda, Shrek e Fiona e, aquela que foi mesmo espetacular, 
Branca de Neve e os Sete Anões. Juntámos filhos, maridos e amigos e criámos 
um grupo que representava na perfeição o conto”, recordam as costureiras. 

Pendurados numa pequena trave, os fatos já finalizados para a noite de Car-
naval de 2017 apresentam-se coloridos e... aprimorados. Galo de Barcelos com 
uma crista bem ornamentada, Ovelha Choné com uma cabeça a preceito, cenou-
ra com a sua rama farfalhuda, Bola de Berlim com a barriga rechonchuda... pa-
rece mentira, mas a criatividade dos pedidos feitos a Carmo Leitão faz o delírio 
do seu dia. “Passo o dia a experimentar os acessórios que irão compor os fatos. 
E já fiz tanta coisa que perdi a conta. Só para crianças, faço cerca de 50 fatos 
anualmente”, afirma. “Já me fizeram pedidos tão divertidos! Uma vez fiz uma 
Popota fantástica. Ou uma Rainha de Copas que, até hoje, acho que foi o meu 
melhor trabalho. Demorei quatro dias a torná-lo perfeito”, relembra Carmo, uma 
verdadeira representante do espírito de Carnaval famalicense.

RIR COM A VIDA QUE TEMOS

Apesar de nem todos terem jeitinho para a agulha, há cada vez mais grupos de 
mascarados que optam por confecionar, pelas próprias mãos, os fatos que vão 
exibir na noite de Carnaval. Manuel Faria e o seu grupo de Vale de São Marti-
nho, outra freguesia do concelho, são um exemplo disso. Também eles não se 
descaíram quando lhes perguntámos qual o tema que vão levar ao desfile des-
te ano. Teremos então que recorrer à imaginação do ano passado, imaginação 
essa que lhes valeu o primeiro prémio do concurso de máscaras desenvolvido 
pela Câmara Municipal, na passerelle montada no decorrer do palco erguido na 
rua Luís Barroso. Manuel, senhor dos seus 58 anos e apaixonado pela tradição 
carnavalesca, juntou alguns dos seus amigos que compõem a Orquestra Pentá-
gono (responsável pelo espetáculo musical que vai decorrer este ano no palco 

da Câmara Municipal) para dar vida a um tema que assinalou a atualidade de 
2016: as vespas asiáticas. “Gostamos de brincar com coisas sérias, histórias que 
achamos que se enquadrem no espírito do Carnaval. Os fatos foram inteiramen-
te confecionados por nós. Eu trabalho na área dos estofos e fui adaptando espu-
mas, tecidos, malhas para criar um disfarce engraçado”, conta Manuel, que, de 
forma extrovertida, assume: “enquanto Deus me der saúde, vou participar no 
Carnaval de Famalicão, que para mim é o mais original de todos!”. 
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AMIGOS, AMIGOS... FATOS À PARTE!

Quando a música sobe de tom e a bebida causa desinibição, os derradeiros 
duelos de máscaras começam. Não há pancadarias (esperemos) nem pala-
vras feias (q.b.), apenas comentários silenciosos. “Que máscara espetacular” 
ou “Podias ter trazido qualquer coisinha decente” são alguns dos pensamentos 
que a mente arremessa. Ai se um olhar tivesse legendas em tempo real! Mas, 
no final de contas, o que importa é participar, seja com o fato mais elaborado 
de sempre ou com um farrapo encontrado na mala de roupas que as meninas 
rotulam com ‘nunca mais usar’. 

 João Fernandes, de 26 anos e natural da cidade de Famalicão, pode 
muito bem descrever, na primeira pessoa, o que é ser visto como detentor da 
máscara mais original da noite. Não foi necessário subir à passerelle para que 
os olhares focassem cada detalhe, cada capricho dos fatos de Carnaval que, ao 
longo dos anos, foi vestindo. Acompanhado pelo seu grupo de amigos, João 
começou por recriar o jogo do Pac-Man, passou por flechar os corações com 
a sua seta de cupido e terminou encarnando um espantalho. “Somos famali-
censes e achamos engraçado contribuir para um dos maiores eventos da nossa 
cidade. Normalmente, juntamos 15 a 20 pessoas, de todas as idades e, em 
conversa, pensamos em algo divertido para vestir”, relata o jovem. 

CARNAVAL NÃO TEM IDADE

Apesar da noite de segunda-feira ser o ponto alto do Carnaval em Fama-
licão, a verdade é que a festa começa muito antes. As escolas primárias 
e infantários, por exemplo, desfilam pelas ruas da cidade na sexta-feira 
anterior, caso a meteorologia assim o permita. Os idosos, cuja mentalida-
de jovem recusa a abandonar o corpo já cansado, juntam-se no pavilhão 
municipal na segunda-feira à tarde, num típico baile de Carnaval Sénior. E, 
falando em Carnaval Sénior, é impossível não mencionarmos a paixão com 
que homens e mulheres, não importados com as rugas que lhes preenchem 
o rosto, preparam as suas ‘caretas’ para celebrar um dia diferente. “Con-
vidamos todas as pessoas que integram o projeto Mais e Melhores Anos a 
participar na festa do Carnaval Sénior. Estamos à espera de cerca de 800 
idosos, que competirão para o prémio ‘melhor folião’, ‘melhor fantasia’ ou 
‘melhor grupo’. Mas é tudo uma brincadeira!”, refere Bruno Gomes, coor-
denador do projeto Mais e Melhores Anos da área de Desporto Sénior. 

Se Famalicão fosse rei, a noite de Carnaval seria a sua festa de coroação. 
Uma festa que não tem hora de terminar, nem limite de folia. A única regra é 
despir a pele da normalidade dos dias e encarnar a personagem que melhor se 
assenta na personalidade que se quer ter. Tudo porque é Carnaval e ninguém 
vai levar mal se mostrarmos quem nós não somos. 
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U m terço é uma terça parte de um Rosário. 
Um Rosário é um conjunto de 150 orações.  
Usa-se um fio com 50 contas e vai-se re-
citando, por determinada ordem, até ter-
minar. Isto faz um cristão, incluindo os 
ortodoxos. Na Índia usa-se uma Japamala 
(‘japá’ significa repetição e ‘mala’ cordão 
ou colar) com 108 lindíssimas sementes 
do fruto azul cobalto da árvore-de-contas 

(Elaeocarpus ganitrus) e um ‘meru’, conta central que marca o princípio e o 
fim do ciclo de meditações com o objetivo de atingir um estado de consciên-
cia designado por transcendental.  Um budista usa um Odyuzu, que signifi-
ca determinação, que contém 108 contas representando as 108 paixões ou 
imperfeições mundanas e mais quatro adicionais de cor diferenciada num 
intrincado esquema de franjas e borlas. No Islão usa-se o Masbaha, também 
designado por terço árabe ou terço do Islão, de 33 ou 99 contas subdivididos 
em grupos de 11 e uma conta adicional, a conta mestre, que não se pronun-
cia por representar o nome indizível de Deus. Os judeus, embora não usem 
contas, fazem uso de vestuário especial para as orações que contém quatro 
séries de fios e nós, totalizando 613, que representam o número de manda-
mentos a que estão sujeitos. A leitura dos 150 Salmos, assim como outras 
orações, é realizada num movimento de balanceio do tronco. 

O que daqui se infere é que não há cultura ou religião do mundo, inclu-
indo as indígenas africanas e americanas existentes ou extintas, que não 
tenha identificado o benefício pessoal retirado da prática de meditação. É 
transversal que há uma relação entre o número de repetições de uma dada 
mensagem e o seu murmúrio com a obtenção de um estado de espírito 
de tranquilidade e quietude. Os números utilizados não são ocasionais e 
estão profundamente relacionados com a capacidade que temos de nos 
reprogramar. Frustração, depressão, tristeza são registos que podem ser, se 
não totalmente melhorados, pelo menos atenuados por estas práticas des-
de que seja totalmente compreendido o seu objetivo. Já diziam, no outro 

tempo, que em Fátima, Nossa Senhora disse aos Três Pastorinhos que “não 
há problema de ordem pessoal, familiar e nacional que a oração do Terço 
não possa ajudar a resolver”.  Quanto à resolução dos problemas de ordem 
nacional tenho as minhas dúvidas que exista algo que os resolva; quanto 
ao resto, o melhor é indagar e começar por visitar a exposição itinerante 
Contas de Rezar oriunda da coleção particular de Júlia Lourenço que reúne 
peças provenientes de todo o mundo e estará patente no Museu dos Bis-
cainhos, em Braga, até ao dia 26 de fevereiro de 2017. 

Sobre o autor
Sefardita. Corolário: teófila, cientista, livre.

HISTÓRIA & RELIGIÃO
por Cláudia Sil

O ‘faz de contas’ e 
a quietude do ser
“QUANTO À RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE 
ORDEM NACIONAL, TENHO AS MINHAS DÚVIDAS 
QUE EXISTA ALGO QUE OS RESOLVA”

NÃO HÁ CULTURA OU RELIGIÃO 
DO MUNDO QUE NÃO TENHA 
IDENTIFICADO O BENEFÍCIO 

PESSOAL RETIRADO DA PRÁTICA 
DE MEDITAÇÃO.





38 OPINIÃO

uando os anciãos, pais e mães das crian-
ças, falam sobre as suas infâncias, os seus 
olhos brilham e saltam repletos de ima-
gens de um tempo em que brincar era ex-
plorar um universo de lugares, construin-
do brinquedos e inventando brincadeiras. 
O tempo e o espaço da criança que ou-
trora estava marcado por um infinito de 
brincadeiras espontâneas, livres e autóno-
mas, agora encontra-se limitado a poucos 
espaços e muito associado a brinquedos 

tecnológicos. Estará a sociedade a obrigar a criança a perder a sua capaci-
dade de desfrutar as brincadeiras? 

Segundo o Prof. Carlos Neto, da Universidade de Lisboa, nos “últimos 
anos tem diminuído drasticamente o tempo livre das crianças e tem au-
mentado o tempo institucionalizado em atividades organizadas e dirigidas 
por adultos”. O medo tem-se apoderado da família, cativa de inúmeras 
notícias e mensagens negativas sobre a vida das crianças nas cidades. O 
sociólogo Manuel Sarmento, professor da Universidade do Minho, destaca 
“como os média e a opinião pública estigmatizam as crianças, transfor-
mando-as em ‘crianças de horror’, em imagens de um tempo de grandes 
preocupações”. Estes factos marcam e limitam, de maneira determinante, 
os territórios infantis nas zonas urbanas e até rurais. Paradoxalmente, as 
crianças, ao falarem destes temas e ao serem convidadas a participar, pen-
sam que é possível encontrar felicidade, amizade e imaginação na cidade.

Muito próximo do Minho, encontra-se uma cidade que do caos, há 15 
anos, se transformou numa realidade que gera esperança. Trata-se da cidade 
galega de Pontevedra, um dos exemplos mais palpáveis do projeto La città 
dei bambini (A cidade das crianças), uma iniciativa criada e promovida pelo 
Professor Francesco Tonucci, psicopedagogo e ilustrador italiano de reco-
nhecida trajetória. A sua proposta tem como propósito considerar as crianças 
como parâmetro e como garantia das necessidades de todos os cidadãos. 

Quando visitamos a cidade de Pontevedra, a primeira experiência que 
pode ser observada é a de ver muitas crianças a brincarem em praças e 
ruas e andando sozinhas através dos ‘caminhos escolares’. A cidade tem 
aplicado a tese que os ‘urbanistas cívicos’ gostam de afirmar: “O ar da cida-
de faz-nos livres e felizes” versus aquele modelo ghetto que inunda tantas 
outras, onde se reserva e protege melhor as crianças do ar urbano porque 
está contaminado e resulta sempre em algo altamente perigoso. 

Em Pontevedra, as crianças não esquecem as brincadeiras porque nas 
ruas e praças elas exercem seus direitos a:

Brincar por brincar, não por ganhar; brincar para se divertir, com a par-
ticipação de todos; brincar com os outros, não frente aos outros; brincar 
para somar amigos, não para excluir colegas; brincar para criar novas expe-
riências e jogos; brincar para rir e não para agredir; brincar para partilhar 
e inventar brincadeiras; brincar para estar perto da natureza e mover o 
corpo; brincar para trocar os ecrãs pelos amigos; brincar para viver o direi-
to a ser criança. 

BRINCAR & EDUCAR

Grécia Rodríguez 
Comunicadora Social / Master 
Euromime Media e Educação

Leonardo de Albuquerque 
Educador Ambiental /Master 
Desenho Urbano

Estudantes de Doutoramento em 
Estudos da Criança / Sociologia da 
Infância
Instituto de Educação / U Minho
Coordenadores da Associação “Soy 
Niño, Sou Criança”
soyninosoucrianca@gmail.com

Sabedorias de Estatura…
olhares e sentires sem idade
SERÁ QUE AS CRIANÇAS SE ESQUECERAM DAS BRINCADEIRAS?

Fotografia:
Associação “Soy Niño, Sou Criança”
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E m ano de eleições, de pouco vale a Ricardo Rio 
anunciar aos quatro ventos que tem o voto de 
Deus. 

Um socialista, republicano e laico não se 
assusta com estas revelações porque sabe 
que Deus não existe, logo não vota. Por outro 
lado, se Ricardo Rio tem Deus, nós temos o 
espírito do Monsenhor Melo. Acresce que há 
razões fortes para suspeitar que Deus só vota 

em Ricardo Rio como contrapartida por um favorecimento ilegítimo à Sua 
Igreja no caso do São Geraldo, esse esqueleto no sacrário de proporções 
bíblicas que é bem capaz de tirar muitos votos à coligação de direita.

No mais, este mandato autárquico é uma imensa desilusão. Muitas pro-
messas, muitas aparições públicas, muita comunicação e fotografias no Fa-
cebook... mas obra que é bom, nada. Só conversa, negócios e festarolas, 
numa indigência programática que compara negativamente com as déca-
das de desenvolvimento sustentado que marcaram o feliz consulado do 
camarada Eng.º Mesquita Machado. Para quem tiver dúvidas, ficam três 
exemplos:

1. O ‘Braguinha’ – onde o nosso Mesquita solucionava tudo - desde a 
composição das direções ao ‘Estádio das Paixões’, passando por licencia-
mentos de projetos urbanísticos em prol do clube ou até a relva do Estádio 
- a coligação de direita impôs uma política de austeridade e, em quatro 
anos, apenas concedeu ao enorme SCB um miserável terreno para a Aca-
demia (e o clube se quiser que a construa porque a CMB nem isso faz). Um 
escândalo, que ainda por cima vai dar cabo das piscinas olímpicas – obra 
emblemática iniciada por Mesquita Machado – e do Parque Norte.

2. Festas a toda a hora -  toda a gente sabe que a Páscoa, o São João, 
a Noite Branca, a Braga Romana e a inauguração da iluminação de Natal 
são as festas verdadeiramente importantes de Braga e foram criadas por 
Mesquita Machado – que também trouxe para Braga a U.M. e com ela as 
festas académicas - com o intuito de desenvolver o comércio local e dar 

vida ao centro da cidade. Ricardo Rio não só desvirtuou estas festas como 
ainda criou muitas outras, tornando insuportável a vida no centro histórico 
e dando cabo da vida aos comerciantes. Alguém acredita que isto traz al-
gum benefício à cidade? Ou o que se fez foi trocar de atividade económica 
favorita do regime, descurando a lucrativa construção civil pela inócua pro-
dução de eventos, com claro prejuízo dos bracarenses?

3. O urbanismo – compreende-se que, sendo Ricardo Rio um presidente 
sem obra, tente encobrir esta falha desatando a autorizar tudo quanto é 
grande construção particular. E eis que, de repente, saem esqueletos dos 
armários da vereação do urbanismo para as prateleiras do Continente. Ja-
mais um humanista de esquerda como Mesquita deixaria abrir um ma-
marracho no centro da cidade, ou licenciaria uma aberração urbanística 
em tempo recorde. Um hipermercado numa zona habitacional? Em Braga? 
Está tudo doido, nunca se viu nada assim.

Como nós nos fartámos de avisar ao longo das décadas, mudar foi mau. 
Assim sendo, é preciso mudar outra vez. Se a coligação de direita é assim 
ao fim de três anos, imaginem aos trinta e sete. É por isso que Mesquita 
Machado merecia uma medalha e também por isso que se impõe apostar 
numa nova geração de políticos de esquerda, livre de compromissos com as 
políticas do passado (tirando curtas assessorias sem qualquer importância). 
Para que que a nossa cidade deixe de ser um slogan de cerveja mal-ama-
nhado e possamos todos voltar a dizer: É bom viver em Braga! 

[Este é um artigo de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é 
mera coincidência]. 

Rui Marado Moreira
Cidadão. Advogado. Liberal. Apaixonado. Livre. Desporto favorito: "mandar vir". Ódio de 
estimação: o poder do Estado.

AVENIDA DA LIBERDE
por Rui Marado Moreira e Luís Tarroso Gomes 

Será bom viver em 
Braga (outra vez)

Porque é Carnaval e ninguém leva a mal, propusemos aos nossos 
colaboradores que trocassem de papéis. Rui Marado Moreira, vestindo a 
personagem de ‘jotinha’ de Esquerda, ocupou a página de Luís Tarroso 
Gomes, o ‘jotinha’ de Direita.
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E m mais uma brilhante tertúlia no mês passa-
do, o Dr. Ricardo Rio revelou à jovem assis-
tência que Deus vota nele e consequentemen-
te no seu projeto para Braga (e mais não disse 
por evidente modéstia). Mas havia alguém de 
bom senso que tivesse dúvidas? 

Trata-se tão-somente da constatação do 
seu toque divino à frente dos destinos desta 
cidade bimilenar. Hoje a cidade melhora de 

hora em hora - e perante os nossos olhos! - como vemos nos posts impe-
cáveis - e imparáveis! - dos dois perfis com que o Dr. Ricardo Rio abnega-
damente nos presenteia no Facebook (e por aqui se vê logo que estamos 
perante alguém muito acima da média: quantos de nós nem sequer uma 
conta de Facebook conseguimos dinamizar e tornar interessante!? Quanto 
mais duas...)

Apesar dos muitos esqueletos deixados pela esquerda irresponsável, é 
com habilidade que o Dr. Ricardo nos demonstra que vivemos um tempo 
novo em que o investimento é diariamente alavancado. Em apenas três 
anos, a mão invisível do Dr. Ricardo Rio desbloqueou inúmeros processos 
complicados sempre no superior interesse do concelho. Quem não se lem-
bra daquele descampado em Maximinos que deu lugar a um empreendi-
mento comercial de nova geração? Ou dos terrenos para um parque norte 
parado e que serão em breve um centro desportivo de alta competição e 
excelência? Ou do antigo atraso empresarial do concelho hoje felizmente 
vibrante graças a centenas de startups? Ou da maior Noite Branca da Euro-
pa que já extravasou os limites concelhios e atrai gente de inúmeros países? 

Braga é hoje muito mais bela e dinâmica, mas é natural que algumas 
pessoas não percebam o alcance destas medidas. O Dr. Santos da Cunha 
também lutou pela abertura da Rodovia numa época em que se andava 
de carro de bois e não foi logo compreendido. Mas não é só em torno dos 
ativos económicos, culturais e urbanísticos que se vive um tempo novo. É 
também no capital humano. Formando uma grande família, todos os cola-

boradores municipais vão hoje trabalhar com enorme alegria, mesmo que 
só possam sorrir 35 horas.

À oposição, hoje reduzida a meia dúzia de pessoas (como o meu colega 
de página), deixo também umas palavras. Bem sabemos que os excelentes 
resultados da gestão do Dr. Ricardo Rio não facilitam o vosso trabalho. É 
certo também que qualquer pessoa pode ser da oposição, não se lhe exi-
gindo o mínimo de conhecimentos. Ainda assim, esperava-se muito mais 
sentido de responsabilidade! Na falta do que propor, as pessoas da oposição 
embarcam na crítica fácil de mesa de café, desligada da realidade, desco-
nhecendo os dossiês e a reboque das mentiras das redes sociais. O efeito é 
quase sempre o mesmo: nenhum. Tal como advertiu o Dr. Ricardo Rio na 
sua página do seu Facebook - e mais uma vez de forma eloquente! - «tam-
bém se recomenda aos cidadãos comuns que não falem do que não sabem». 
Tão simples e tão verdadeiro!

E porque esta cidade sempre soube agradecer aos seus grandes Homens, 
proponho que se comece já a pensar numa estátua ao Dr. Ricardo Rio. É 
que podemos passar pelo revés de ver o nosso autarca ser chamado para 
maiores desafios! Sem querer entrar em polémicas prematuras quanto ao 
local - porque quanto ao merecimento sabemos que ninguém sério o con-
testará - cremos que seria de toda a justiça erguê-la na Avenida Central, 
lado a lado com o monumento de homenagem a João Paulo II.

Força Senhor Presidente - a sua dinâmica é omnipresente!

[Este artigo é meramente ficcional] 

Claro que Deus vota 
no Dr. Ricardo Rio!

Luís Tarroso Gomes
O advogado que gosta de pensar e planear cidades - e não se conforma. 
projectaravenidas.wordpress.com





A voz doce de Luísa Sobral numa 
homenagem ao amor simples e honesto, no 
Theatro Circo a 14 de fevereiro.
FOTOGRAFIA Isabel Pinto

+
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IMPRESCINDÍVEIS

A 30 de março de 1981, John Hinckley, Jr., 
depois de se ter inscrito no mesmo curso 

que Jodie Foster na Universidade de Yale (em 
New Haven, Connecticut) e lhe ter escrito cartas 
sem fim por estar obcecado com ela e com o Taxi 
Driver de Martin Scorsese - depois de o ter visto 
no ano de estreia -, tentou matar Ronald Reagan 
quando este saía do Hotel Hilton, de Washington, 
depois de ter discursado para uma plateia de 
representantes da AFL-CIO (American Federation 
of Labor and Congress of Industrial Organizations). 
Dois meses depois de ter entrado em funções, 
então, já os problemas espreitavam na sombra 
e ameaçavam desmascarar a prosperidade 
aparente. Enquanto a retoma económica se dava 
e os problemas do passado pareciam acabar, 
com a América de Reagan ao leme, um pai e um 
filho lutavam pela sobrevivência na América 
esquecida dos subúrbios e dos bairros proletários 
(Harry & Son), um capitão da polícia assombrado 
pelos fantasmas da Guerra do Vietname trazia a 
guerra com ele para as ruas da cidade (Year of the 
Dragon), um polícia decano chocava com um mais 
novo nos bairros problemáticos de Los Angeles 
(Colors) no auge das Reaganomics, pó para os 
olhos não verem o que realmente se passava.

They Live, do combativo John Carpenter não 
fala de outra coisa: no filme, John Nada (Roddy 
Piper, vedeta do wrestling), de local de construção 
em lugar de construção e de bairro em bairro à 
procura de emprego encontra uns óculos escuros 
numa igreja em ruínas que lhe permitem ver uma 
invasão extraterrestre escondida na superfície das 
aparências com tecnologias não humanas. Sob o 
manto dessa tecnologia, escondiam mensagens 
como ‘Marry and Reproduce’, ‘Conform’, ‘Obey’, 
‘Sleep’, ‘Watch TV’, ‘No thought’ ou ‘Submit’. Farto 
do ambiente que se vivia, Carpenter documentou 
o seu tempo com um filme de ficção científica 
que de ficção se calhar tem pouco. E hoje? Já 
acordamos ou eles ainda vivem e nós ainda 
dormimos?

*O Lucky Star – Cineclube de Braga exibe, nas terças-
feiras de fevereiro, Harry & Son de Paul Newman 
(dia 7), Year of the Dragon de Michael Cimino (dia 14), 
The Color of Money de Martin Scorsese (dia 21, com 
apresentação em vídeo por Sérgio Alpendre) e Best 
Seller de John Flynn (dia 28). 

Os anos oitenta (II)*
Cinema

POR João Palhares

Paulo Furtado traz-nos 
"How To Become Nothing"
Filme-concerto que parte de um falso-
diário, com registo de fotografias, 
filmes Super 8mm, música e textos. 
“How To Become Nothing” junta o 
músico The Legendary Tigerman, 
a fotógrafa Rita Lino e o realizador 
Pedro Maia numa road trip pelo 
deserto da Califórnia. O road movie 
originou também uma exposição 
fotográfica com o mesmo nome no 
Gnration e que estará patente para 
visita gratuita até 18 de fevereiro. 

90 mil na Casa das Artes 
de Famalicão em 2016
No ano em que comemorou o seu 
15º aniversário, foram mais de 400 
os espetáculos que passaram em 
2016 pelo palco do espaço cultural 
famalicense. Com uma programação 
diversificada e intensa ao longo 
de todo o ano, o espaço cultural 
famalicense voltou a mostrar as 
razões pelas quais é hoje considerada 
uma das salas de espetáculos com 
maior dinâmica em Portugal. GNR, Ana 
Moura, Deolinda, Dead Combo, Samuel 
Úria, entre outros, foram alguns dos 
nomes que marcaram presença.

CINEMA

FESTIVAIS

FESTAS POPULARES
ESPETÁCULOS

Bracarenses convidados a 
contribuir para o próximo 
São João
Tal como havia sucedido no passado, 
a Associação de Festas de São João 
de Braga volta a acolher propostas 
dos bracarenses para a elaboração do 
programa das festas sanjoaninas a 
decorrerem de 14 a 25 de junho.
Desde conferências, concertos, 
cortejos, exposições ou iniciativas 
solidárias, todas podem ser sugeridas 
à Associação de Festas. 
Além de sugestões, os bracarenses 
podem ainda organizar iniciativas 
que possam ser integradas na 
programação já prevista e até contar 
com o apoio logístico da organização. 

Laurus Nobilis Music 
apresenta os primeiros 
nomes para 2017
Linda Martini, PAUS, Killimanjaro, 
Grandfather's House, Heavenwood, 
Holocausto Canibal e New Mecanica 
são as primeiras confirmações para o 
Festival que este ano decorre de 27 a 
29 de Julho em Famalicão.  
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ENTREVISTA

NO DIA DO AMOR, LUÍSA SOBRAL SOBE AO PALCO DO THEATRO 
CIRCO PARA APRESENTAR LUÍSA, O SEU NOVO ÁLBUM. DIFERENTE, 

AUTOBIOGRÁFICO E COM UMA MENSAGEM DIRETA AO CORAÇÃO, 
A CANTAUTORA – COMO SE DEFINE – REVELA-NOS UM LUÍSA QUE 

DESCREVE O AMOR SIMPLES E HONESTO. 
POR Andreia Filipa Ferreira   FOTOGRAFIA Isabel Pinto

C om quatro álbuns lançados, incluindo o recente Luísa, 
um período de estudo nos EUA e um regresso às ori-
gens portuguesas, qual é a sensação de ser reconheci-
da hoje como uma das mais importantes cantoras da 
nova geração de músicos portugueses?

(risos) Eu nunca penso muito nisso. Para mim, o mais importante é poder 
viver da música, fazer aquilo que gosto. Claro que é bom e isso reflete-se 
depois nos concertos, mas penso sempre mais na música do que nesses 
reconhecimentos. 

É hoje uma Luísa Sobral mais madura e isso reflete-se na sua música? 
Acho que sim. Aliás, é essa a tendência natural. Mas acho que a maturidade 
tem a ver com o facto de me sentir cada vez mais segura com aquilo que 
sou, com a minha música e com aquilo que eu quero mostrar, sem tanto 
medo nem receio de experimentar. 

Destaca alguma referência musical que conduza o rumo da sua músi-
ca? Ou tenta mostrar a sua identidade em cada canção, sem influên-
cias notórias?
Eu acho que a minha identidade é uma junção de várias influências mu-
sicais. Obviamente que é a minha visão dessas influências. Acabam por 
ser todas as influências misturadas com um pouco de mim. Mas acho que 
vou buscar um bocadinho de Jazz mais antigo talvez... Neste disco, Tom 
Waits, Bob Dylan ou Joni Mitchell foram grandes inspirações. Voltei a ouvir 
muito Folk enquanto estava a escrever estas canções e isso foi uma grande 
influência. 

O álbum Luísa conta com canções maioritariamente escritas por si, 
correto? Que mensagem quer passar ao ouvinte? Em que se inspirou 
para compor?
Este disco é um bocadinho diferente dos outros. É um disco mais autobio-
gráfico, daí também o nome Luísa. Inspirei-me muito em coisas minhas, 
na minha maneira de ver a vida. Nos discos anteriores, explorei o lado de 

criar personagens. Neste, apeteceu-me escrever sobre mim, sobre a minha 
maneira de ver o amor... Foi um pouco diferente porque eu sempre escrevi 
sobre desamor. Sobre a mensagem que vou passar ao ouvinte, não costu-
mo pensar muito nisso quando estou a escrever. Aliás, não penso de todo. 
Quando estou a escrever, escrevo quase como uma necessidade que tenho 
dentro de mim. Uma necessidade que tem de saltar cá para fora. E salta 
através da música. Acho que pensar nessa mensagem é fabricar aquilo que 
deve acontecer naturalmente. O ouvinte deve chegar à nossa canção e sen-
tir aquilo que sente por si, não porque eu tentei passar alguma coisa. Acho 
que a partir do momento em que lançamos uma canção, essa canção passa 
a ser da pessoa que a ouve. 

Qual é a descrição geral que faz de Luísa?
É um disco muito especial para mim, por ser diferente. Fui escrevendo 
canções durante algum tempo, como o normal, mas a partir daí foi tudo 
diferente. Fui gravar este disco para Los Angeles, com um produtor que não 
conhecia e com uma banda que não era a minha. Fui para lá sem termos 
definidos nada, apenas as canções que iam estar no disco. Não tínhamos 
definido arranjos, por exemplo. Foi tudo um bocado às cegas, o que me 
deixou um pouco receosa. Mas foi um disco que aconteceu de uma forma 
muito bonita e muito orgânica: cheguei lá, conheci os músicos e começá-
mos a criar a música enquanto gravávamos. Realmente as coisas fluíram 
muito facilmente e foram dias muito especiais para mim. É lindo quando 
se ouve – pelo menos é lindíssimo para mim – uma canção nossa ganhar 
vida através dos instrumentos das outras pessoas também. É lindíssimo 
ver como interpretam as minhas palavras, os meus acordes. Mesmo não os 
conhecendo, conseguimos criar uma simbiose muito perfeita.

Há alguma canção que lhe preencha a voz de uma maneira especial? 
Alguma favorita?
A voz para mim não é uma preocupação. Eu não me considero muito canto-
ra, considero-me cantautora. A minha voz é o veículo da minha mensagem. 
Aliás, neste disco, grande parte das vozes foram gravadas ao mesmo tempo 

“Apeteceu-me escrever 
sobre a minha maneira de 

ver o amor”
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que a banda. Queria que fosse mais genuíno. Queria que a minha voz fosse 
uma resposta àquilo que eu estava a ouvir a ser tocado. E se eu tivesse que 
regravar a voz para ficar melhor, já não ia ser genuíno. Há uma canção que, 
para mim, é muito especial: a I"ll Be Home with You Tonight, porque foi uma 
canção que eu escrevi quando estava em tournée na Alemanha e fala sobre 
as saudades de casa. Porque por mais que eu adore tocar lá fora, às vezes, 
depois do concerto, quando vamos para o hotel, tenho um bocadinho de 
saudades de casa. Então escrevi essa canção, que me faz ficar um pouco 
emotiva. 

Qual foi a sensação de gravar um disco no mesmo sítio por onde já 
passaram nomes icónicos como Frank Sinatra, Ray Charles ou U2?
Sinceramente, achei super interessante! É giro pensar que eles já passaram 
por ali, mas não mexeu muito comigo porque eu também não sou muito 
dessas coisas do tipo “estou aqui a sentir a alma do Ray Charles”. Não 
acredito nada nessas coisas... Quer dizer, não é não acreditar, é não as 
sentir. Achei interessante ver lá as fotografias, mas não acho que isso tenha 
mudado a minha maneira de cantar por sentir que era um sítio especial. 

A produção de Luísa esteve a cargo de Joe Henry, vencedor de três 
Grammy Awards. Como descreve esta oportunidade? O Joe Henry en-
riqueceu o álbum de que maneira?
Acho que trabalhar com o Joe foi das coisas mais importantes, talvez a 
mais importante, para que este disco se tenha tornado o que tornou para 
mim. Foi muito especial porque o Joe acabou por ter um papel importante 
na escolha dos músicos. Ele, no fundo, convida os músi-
cos que ele acha que fazem sentido para aquela música e, 
depois, deixa-os ser quem são, experimentar. Pintar o que 
eles acham que deve ser pintado e deixar em branco o que 
eles acham que deve ser deixado em branco. Isso foi o tra-
balho mais espetacular do Joe, porque acho que os músicos 
fizeram o disco e, por isso, estou-lhes mesmo muito agra-
decida. 

Este álbum é um regresso à simplicidade da canção? 
Quais foram as preocupações?
Eu venho do mundo do Jazz, mas cada vez sinto mais a 
necessidade de ir buscar o simples. De procurar a melodia 
simples, que tem uma mensagem com a letra e que nós 
sentimos imediatamente. Sinto necessidade de me afastar 
talvez da complexidade desnecessária do Jazz, que muitas 
vezes torna as coisas complicadas só porque é Jazz, como 
se só assim fosse possível mostrar que se é grande músico. 
Eu, ao ouvir as minhas referências para este disco, perce-
bi o que eu já sabia (também por ter ouvido muito The 
Beatles): por vezes, o difícil está no simples. Percebi que as 
coisas que mais me tocam são essas que têm simplicidade 
harmónica e melódica. Por isso, acho que o trabalho difícil 
é voltar ao que é a origem da melodia e da letra. 

Parece-nos então que Luísa traz uma abordagem dife-
rente sobre o amor. O amor simples e honesto, sem me-
lancolias. São canções diretas ao coração?
Sim, porque eu percebi que o amor é isso. É uma coisa que 
não é complexa. Quando uma pessoa se sente apaixonada, 
sente-se apaixonada. E a verdade é que quando estamos 
apaixonados, aquilo que nos apetece dizer à outra pessoa 
é “Amo-te” ou “Adoro-te” ou “Não paro de pensar em ti”. 
Não estamos com grandes discursos eloquentes. É simples. 
Até Fernando Pessoa dizia que todas as cartas de amor são 
ridículas, até ele sentia o amor dessa maneira. Não é pre-
ciso nós dizermos milhares de coisas. Só queremos dizer 
“Amo-te”, por exemplo. E então, neste disco, permiti-me ser 

simples e dizer “Amo-te” como na canção Je t’adore. É isso. É só isso que eu 
quero dizer, só isso que me apetecia.

Posto isto, nada melhor que pisar o Theatro Circo a 14 de fevereiro.  
Quer deixar umas palavras convidativas aos minhotos? Sabemos tam-
bém que a Luísa Sobral tem uma admiração especial por este palco, 
não é?
Sim, é verdade. Para mim, o Theatro Circo é o teatro mais bonito de Por-
tugal. Foi o sítio onde eu mais gostei de tocar. Pode parecer um bocado 
graxa estar a dizer isto, mas é a verdade (risos) É acolhedor! Espero que 
seja uma experiência tão boa ou melhor que a última, há dois álbuns atrás. 
Estou ansiosa por voltar. E, no dia dos namorados, para celebramos o amor, 
é sempre bom. Aos minhotos, digo: queria que viessem passar este dia 
connosco. Também acho que não há melhor maneira de passar o dia dos 
namorados do que com música, porque no fundo a música é das artes que 
mais celebra o amor. 

É uma mulher do mundo que encontra sempre o seu caminho de volta 
a Portugal? É por aqui que gosta de estar?
Sim, demorei algum tempo a perceber isso, talvez. Mas agora é por aqui 
que quero estar. Adoro este país e vivo bem aqui. Acho que tem tantas coi-
sas boas, tenho também a minha família e os meus amigos. Não vejo mes-
mo nenhuma necessidade de sair nunca mais! Adoro ir tocar fora e depois 
voltar. É das coisas que eu mais gosto. Por isso, agora, por mim, acho que 
posso dizer que fico aqui até ao fim.  
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N ão me lembro de ver uma temporada de 
festivais a ser revelada com tanto tempo 
de antecedência como esta de 2017. Des-
de outubro de 2016 que alguns festivais 
foram lançando já bandas que servem 
de mote para as respetivas edições deste 
ano. Depeche Mode, Foo Fighters e The 
xx no NOS Alive; Red Hot Chili Peppers e 
Deftones no Super Bock Super Rock; Bon 

Iver, Aphex Twin no NOS Primavera Sound; Foals e Beach House no Vodafo-
ne Paredes de Coura são alguns dos cabeças de cartaz anunciados de forma 
precoce relativamente aos anos anteriores e que fizeram antever uma luta 
fortíssima pelo festival de eleição de 2017.

Não será caso para menos, neste ano comemoram-se datas importantes 
em praticamente todos eles; números redondos e edições comemorativas 
e que, evidentemente, devem ser assinaladas. A nível de longevidade há 
que destacar Paredes de Coura com a sua 25ª edição, numa altura que 
para além de Foals e Beach House também se conhece o regresso de !!! 
(Chk Chk Chk), BadBadNotGood, Car Seat Headrest, entre outros. Também 
neste novo ano se comemoram os 30 anos do, agora, MEO Sudoeste, que 
apesar de ter mudado a sua lógica de cartaz de há uns tempos a esta parte, 
foi um festival fulcral para mapear Portugal como um dos países a ter em 
conta, durante o período festivaleiro, no continente europeu. São bandas 
de dimensão mundial, todas espalhadas pelos diversos festivais grandes, 
de norte a sul do país, o que comprova, por um lado, a longevidade, mas 
também a vivacidade dos mesmos.

Também neste ano haverá uma tour dos U2 de comemoração dos 30 
anos dum dos discos mais importantes da história do Rock, o Joshua Tree. 
Em 1987, os U2 conseguiram furar a difícil barreira de ultrapassar que uma 
banda europeia tinha em fazer sucesso no mercado norte-americano, onde 
poucas bandas tinham consigo fazê-lo: The Beatles, Pink Floyd, The Police 

MÚSICA

e pouco mais. Com este disco, tornaram-se numa banda verdadeiramente 
mundial ao alcançar o primeiro lugar nos principais países da Europa, mas 
também nos Estados Unidos da América; mais do que isso, era um disco 
em que falava de algumas questões que ainda hoje têm pertinência máxima 
nos dias que correm. Aliás, sobretudo nos dias que correm. Temas como 
o racismo, o uso de armas, a liberdade e a existência de megalomaníacos 
marcaram este disco, virado para e sobre o norte da América. Foi o último 
grande disco dos anos 80 e um dos melhores discos de todos os tempos. 

Seria de esperar que fizessem algo para assinalar os 30 anos do lan-
çamento deste disco, como por exemplo, uma edição remasterizada, um 
documentário ou outro registo qualquer. Contudo, o quarteto irlandês es-
colheu realizar uma tour pelo mundo para tocar o disco na íntegra. É muito 
provável que passem pelo nosso país, tendo em conta o mapa de cidades, 
que já começa a ser apresentado, dos concertos na Europa. Em suma, 2017 
é a prova que há aniversários tão pertinentes quanto os nossos. 

O que será 2017? 
SERÁ O ANO DE FESTEJAR O QUINTO ANO DO PRIMAVERA SOUND PORTO, 
O DÉCIMO ANO DO NOS ALIVE, A 25ª EDIÇÃO DO VODAFONE PAREDES DE 
COURA E OS 30 ANOS DE JOSHUA TREE. 

José Manuel Gomes
Signo escorpião, sei informática na 
ótica do utilizador, programador do 
espaço cultural Banhos Velhos e 
sou um eterno amante da música, 
do cinema e do Sozinho em Casa.
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ENTREVISTA

“Decidi inverter o processo de 
criação de um disco”

HOW TO BECOME NOTHING TRAZ UM RETRATO DE UM HOMEM QUE 
BUSCA TORNAR-SE EM NADA. NUM FILME RODADO NA CALIFÓRNIA, THE 
LEGENDARY TIGERMAN AVANÇA PARA UM ANO REPLETO DE PROJETOS.

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Rita Lino
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U m homem que persegue o sonho de se tornar em nada. 
Um homem desprotegido e indefeso na imensidão de um 
deserto californiano que parece engoli-lo a cada passo. 
Um deserto perigoso num tempo em que parece ser im-
possível desaparecer. How To Become Nothing é um diário 

ficcional que junta Paulo Furtado, Pedro Maia e Rita Lino numa tentativa 
de desconstruir o modo de conceber um disco. Um projeto que antecipa o 
novo álbum de The Legendary Tigerman, mas que ocupará os palcos portu-
gueses em cine-concertos antes de aparecer nas telas das salas de cinema. 
O primeiro palco escolhido foi o da Black Box do GNRation.

How to Become Nothing apresenta-nos o rumo dos seus projetos para 
2017. Qual é o conceito lógico deste trabalho?
No fundo, para explicar este projeto, preciso de ir um pouco atrás no tem-
po. No momento em que começo a pensar no que vou fazer com o meu 
novo disco e qual o caminho que 
vou escolher para a composição, 
chego ao Pedro Maia e à Rita Lino, 
coautores deste projeto. Depois do 
álbum True, não queria voltar a es-
crever sobre mim e fazer um disco 
autobiográfico. Decidi então, de 
certa forma, inverter o processo de 
criação de um disco. Ou seja, por 
regra, começa-se pela música e de-
pois passa-se para a parte da foto-
grafia ou dos videoclipes. Eu decidi 
começar ao contrário. Ao início, a 
minha ideia era fazer uma curta 
metragem numa road trip pela Ca-
lifórnia, junto ao sítio onde ia gra-
var o disco, no Rancho De La Luna, 
um estúdio de gravação em Joshua 
Tree. De certa forma, queria que a música fosse composta quase totalmen-
te nessa viagem, que foi o que aconteceu. Mas, se não fosse possível, essa 
viagem ia, pelo menos, inspirar a parte de fotografia e a eventual curta me-
tragem. No entanto, as coisas cresceram de tal maneira que ultrapassaram 
em grande escala aquilo que primeiro se tinha idealizado. Na preparação 
da curta metragem, chegamos imediatamente a conceitos muito sólidos em 
relação a esse road movie, em relação a este homem, que seria um homem 
que, por um lado, poderia partir daquilo que é este personagem musical a 
quem chamamos The Legendary Tigerman, mas que, por outro lado, para 
quem não conhecesse a minha música, poderia ser um personagem qual-
quer, que não tivesse nada a ver com a música e que não fosse minimamen-
te conotado como músico ou artista.  

Ou seja, um falso diário...
Sim. O que se passou foi: nós definimos muito bem toda a viagem e vimos 
os sítios e as situações em que queríamos pôr as personagens. Tínhamos 
como pressuposto que o filme pudesse ser um objeto completamente in-
dependente da música. Diariamente, eu escrevia este falso diário. Os dias 
começavam comigo a enviar essas gravações de um quarto para o outro, 
via WhatsApp. Eu gravava os textos às sete da manhã e enviava-os para o 
Pedro e para a Rita, que os ouviam antes de sairmos para rodar. Mas, quan-
do voltamos, o Pedro enviou-me a primeira montagem e vimos um filme de 
cerca de 55 minutos. Nesse momento, percebi que não tínhamos uma curta 
metragem, mas sim uma longa! 

Porquê filmar nos EUA? 
Eu acho que há, desde sempre, um fascínio onírico dos europeus em rela-

ção aos EUA. Mas, por um lado, toda a minha música é muito influenciada 
pelos Blues, pelo Rock'n'Roll, tudo coisas muito americanas. Talvez por-
que eu, na altura da minha adolescência, ouvia Zeca Afonso e José Mário 
Branco, mas também ouvia uma série de bandas de Rock'n'Roll, que na 
realidade eram a coisa mais excitante que estava a acontecer para mim 
nesses tempos. Neste filme, do meu ponto de vista musical, era importante 
confrontar a minha música de acordo com a mutação que tinha acontecido 
aos Blues ou ao Rock'n'Roll no universo norte-americano. Depois de ver 
o filme, percebe-se que a imensidão do deserto, esta ideia de o homem 
perseguir um sonho de se tornar em nada, não seria possível de filmar, 
por exemplo, no Alentejo. Esta história necessitava de ser contada no de-
serto... Poderia ter sido no Sahara, mas seria outra história. Para mim, 
era preciso um sítio limite, onde efetivamente a natureza fosse uma coisa 
agressiva. Daí a ideia do deserto. O deserto que é algo maior, agressivo e 
que te pode atacar. 

How To Become Nothing é uma 
maneira de aparecer, mas ao mes-
mo tempo dizer que é necessário 
desaparecer para recomeçar?
Não, acho que tem mais a ver com 
o questionar de um momento em 
que é cada vez mais difícil desa-
parecer. E quando digo desapare-
cer, falo dum desaparecer ilógico 
e filosófico, que tem a ver com os 
tempos em que vivemos. Neste 
momento, se eu desaparecesse de 
um ponto de vista físico, ficaria a 
minha conta de Instagram, ficaria 
o meu Facebook... Pode ser apaga-
da a conta, mas se fizermos uma 
pesquisa com o nome de alguém 

que morreu, ela vai aparecer. Não é algo tão claro como há 40 anos, em 
que podíamos ter uma carta ou uma fotografia de alguém, porque eram 
objetos mais palpáveis. Mas, de certa forma, decidi abordar essas e outras 
questões numa espécie de monólogo nesse tal diário de ficção, que às ve-
zes não é assim tanta ficção. Abordo várias reflexões, sem um olhar crítico: 
não é bom nem mau, são os tempos em que vivemos. 

É por essa razão que este projeto é filmado em modo analógico? O 
analógico é representativo de um tempo em que poderíamos efetiva-
mente desaparecer?
Sim, tem a ver com isso. O analógico é, de certa forma, mais real. Podemos 
tocar, podemos queimar a  película... Não foi de um modo inocente que 
escolhi estes dois artistas: o Pedro filma sempre em Super 8 e a Rita foto-
grafa sempre em filme. Com o analógico, de repente, há limite. Quando 
levas 50 cartuchos de filme, sabes quanto tempo podes filmar. E sabes que, 
cada vez que apontares a câmara, é bom que estejas seguro daquilo que 
estás a fazer. E isso é um modo completamente diferente de filmar e de 
trabalhar artisticamente, que a mim me agrada muito. 

Toda esta etapa de filmagens trouxe peripécias?
Eu acho que há sempre peripécias quando se filma no deserto. Houve 
muita coisa a acontecer ao mesmo tempo e foi necessário grande enten-
dimento entre os três para que tudo corresse bem. Mas aconteceu um 
bocadinho de tudo: tentamos chegar a sítios que não conseguimos chegar, 
perdemo-nos no deserto, encontramos pessoas que estavam mais perdidas 
do que nós, demos-lhes água e bolachas e tentamos pô-las mais ao menos 
na boa direção. 

DEPOIS DO ÁLBUM TRUE, NÃO 
QUERIA VOLTAR A FAZER UM 

DISCO AUTOBIOGRÁFICO.
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R imbaud, Zola, Verlaine, Baudelaire e outros tantos autores 
notáveis, transformaram palavras impregnadas em absinto em 

verdadeiras obras primas. Diziam que era uma espécie de musa que 
os acompanhava nos momentos de criação e não a dispensavam. 
No início do século XX, esta bebida de eleição caiu em desuso e 
foi substituída por outras tantas fórmulas de inspiração exterior. 
Actualmente, e, confesso, para meu espanto, continua a fomentar-se 
a imagem do artista que se embriaga pela noite adentro para escrever 
a sua “grande” Obra.

Nunca questionei a validade da escrita de nenhum escritor tendo 
como referencial a sua vida boémia, envolta em álcool e drogas. No 
entanto, não posso comungar da ideia de que o espaço criativo deva 
ser exclusivamente assumido desta forma. Recentemente, estive num 
evento onde vários dramaturgos eram questionados acerca da sua 
metodologia de trabalho. Entusiasmada, sintonizei os meus ouvidos 
e, em vez de processos, comecei a ouvir falar em garrafas de vinho 
tinto e copos de vinho branco que davam origem a textos belíssimos. 
As pessoas à minha volta riam e sorriam, mas eu não o consegui fazer. 
Havia alunos e futuros artistas que aprendiam que o mito do criador 
inebriado estava vivo e recomendava-se. 

Cada artista tem, obviamente, direito a explorar as vias que entender 
para chegar ao objeto artístico final. Porém, no universo do ensino, há 
uma preocupação constante em desmistificar esta ideia da ‘facilidade’ 
induzida por uns copos de vinho (ou outros gatilhos) e que é preciso 
realmente muito trabalho para se construir um percurso artístico 
sólido. Por isso, continuo a ficar espantada com o à vontade com que se 
mantém uma ideia tão errada perante gerações mais jovens. 

Recordo-me, igualmente, do dia em que uma rapariga, que 
começava a experimentar a escrita no universo dramático, perante a 
presença de um reconhecido dramaturgo, lhe tinha entusiasticamente 
perguntado como é que ele escrevia. Entende-se, creio eu, que se 
referia ao método. O escritor, olhou para ela, fez uma pausa dramática 
e respondeu: “Como é que eu escrevo? Fácil: sento-me numa cadeira, 
ponho o computador em cima da mesa e escrevo assim (gesto dos 
dedos a afundarem-se no teclado). Ahahahah!”. A sala estava cheia de 
futuros aprendizes e ninguém se riu. Estavam à espera da resposta, 
daquela que seria “a sério”. Só que ele nunca respondeu.

Não estou, como devem perceber, a generalizar. Falo de casos 
pontuais. Há, óbvia e felizmente, artistas com outro tipo de abordagem 
e que influenciam positivamente quem está a começar, mostrando-
lhe caminhos alternativos, apresentando ferramentas utilizadas, 
ajudando a construir identidades e, principalmente, devolvendo a 
estes aprendizes do mundo artístico a capacidade de acreditar que são 
capazes e que, um dia, farão parte deste admirável mundo novo.  

NOTA: Este texto não foi escrito ao abrigo do novo acordo 
ortográfico.

.O NOVO ABSINTO.
A Civilização do Espectáculo

POR Cátia Faísco

Podemos assumir que este filme antecede todos os projetos que tem na 
manga para 2017? Quais são as suas expetativas para este ano?
A minha grande expetativa é que todas estas coisas aconteçam. Que se tor-
nem reais. Neste momento, com o filme, começamos com este formato em 
que eu toco ao vivo a banda sonora e o Pedro manipula algumas partes da 
rodagem. Mais tarde, o filme irá estrear em sala de cinema, na sua versão 
finalizada. Irá existir ainda uma exposição/instalação em torno do trabalho 
da Rita, que não é tão mostrado no filme por ser fotográfico, obviamente. 
Em torno disso, irá surgir um livro e um catálogo. E, depois, em setembro, 
será o lançamento do disco. Esse será o momento em que todas estas coisas 
se cruzam. No fundo, tudo isto acabou por ser um modo de desconstruir 
um disco. Um disco como sendo parte de um objeto artístico, o que para 
mim é algo muito maior do que fazer um disco. 

Para terminarmos, podemos falar um pouco sobre o cine-concerto no 
GNRation? 
Isto só tinha acontecido duas vezes ainda. Uma estreia que funcionou como 
working in progress, apresentado no Curtas de Vila do Conde, que desde 
início acreditou neste projeto e foi um dos patronos, e depois aconteceu em 
Santiago de Compostela, num festival de cinema. O GNRation foi o primei-
ro palco português que recebeu este cine-concerto tal como ele será daqui 
em diante. Isto não quer dizer que todos os cine-concertos serão iguais, 
porque essa é a particularidade do cine-concerto. As cenas montadas pelo 
Pedro serão sempre diferentes de cine-concerto para cine-concerto, daí ser 
uma mais valia ter essa montagem ao vivo – o Pedro a influenciar-me e a 
música a influenciá-lo. Interessa-me muito explorar esta ideia de não ser 
exatamente um concerto ao vivo, mas também não ser uma projeção está-
tica de um filme. É algo intermédio. E estamos muito entusiasmados com 
isso. Estamos muito felizes e orgulhosos daquilo que fizemos. 



55Observar



56 APRECIAR

C om o sabor a liberdade, Nova Iorque abriu-se frente aos 
olhos de Nuno Ricardo Sousa como uma escapatória para 
a vida que tinha em Portugal. Uma vida cheia de coisas 
boas, como ele nos conta, mas com falta de desafio. Tal-
vez a bola que, por entre pontapés e cabeceamentos, fazia 

correr a sua profissão de treinador de futebol se tenha assemelhado a um 
autêntico globo, à espera de ser descoberto. Num lance arriscado, o mi-
nhoto saltou para o outro lado do mundo, pensando atirar para canto um 
prolongamento na sua carreira no universo que leva o sangue português 
a fervilhar. O futebol pendia a ficar nos relvados nacionais, mas quando 
Nuno se aventura numa cidade onde milhões de pessoas circulam por dia, 
todas em busca de algo, o futebol mostrou ser o responsável pelo apito ini-
cial no desafio que ele tanto ansiava. “Nova Iorque é uma cidade cheia de 
oportunidades para quem quer mostrar os seus talentos, seja em que área 
for. Quando vim para cá não vinha com a ideia de continuar a minha car-
reira no futebol. Parecia que tinha perdido a paixão pelo jogo. Então, outra 
das minhas paixões era a cozinha e pensei que não havia melhor sítio no 
mundo para tentar do que aqui”, recorda Nuno. No entanto, a sua casa em 
Brooklyn não se sustentava sozinha, daí Nuno ter enviado currículos para 
algumas academias de futebol. “Passado duas semanas já estava a treinar. 
Em três meses, treinava cinco equipas em simultâneo. Depois, comecei a 
dar formação a treinadores, em duas academias e tornei-me diretor técnico 
de uma academia com mais de 250 atletas. Pelo meio, ainda comecei a 
treinar uma equipa semiprofissional no campeonato mais competitivo do 
estado de Nova Iorque”, afirma, radiante.

Deixando a felicidade apoderar-se dele, Nuno foi descobrindo uma cida-
de que considera incrível: “Aqui encontrei mil e uma razões para me sentir 
confortável. Nova Iorque tem uma energia fascinante! Fiquei apaixonado 
desde o primeiro momento. Só pensava: ‘porque não vim viver para esta 
cidade mais cedo?! Brooklyn é o refúgio dos artistas e dos pensadores de 
Nova Iorque e aqui pode encontrar-se tudo. Há sempre algo novo a aconte-
cer. Lembro-me que, logo na primeira noite, estive à conversa com pessoas 
da Austrália e da África do Sul. Foi fantástico poder partilhar tudo de uma 
forma tão natural e sem receios”, assume o treinador de futebol. 

Perdendo-se de amores pelos parques, pela oferta cultural, pela Brooklyn 
Bridge ou pelas zonas de Dumbo e de Williamsburg, Nuno acredita que esta 
aventura arrojada lhe tem trazido coisas boas. Mas, mesmo com o sucesso 
futebolístico, não esqueceu o seu outro sonho. “Comecei a minha empresa 
há três meses. Chama-se Gourmetbynuno e com ela faço consultoria na 
área da restauração. Crio menus e dou formação a cozinheiros. Vou agora 
para o terceiro projeto diferente, em restaurantes com cozinhas completa-
mente opostas, o que me deixa bastante feliz. À parte disso, sou um dos 
chefs do EatWith, um novo conceito global onde as pessoas compram um 
bilhete para ir comer a casa de alguém, caso gostem do menu apresenta-
do”, explica-nos. “Sinto-me bastante feliz porque faço as duas coisas que 
mais gosto!”, remata o cozinheiro, de bola nos pés. 

MINHOTOS PELO MUNDO

EM BUSCA DO SONHO 
AMERICANO

NATURAL DE GALEGOS SANTA MARIA, EM 
BARCELOS, NUNO RICARDO SOUSA, COM 36 

ANOS, PARTIU HÁ 15 MESES PARA NOVA IORQUE 
EM BUSCA DO SONHO AMERICANO. NA MALA, 
LEVOU APENAS A SUA PAIXÃO PELA COZINHA 

E PELO FUTEBOL. NENHUM AMIGO QUE O 
AUXILIASSE, NEM NENHUMA CASA QUE LHE 

DESSE GUARIDA. UMA AVENTURA ARROJADA?
POR  Andreia Filipa Ferreira
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com a presença do público, muitas energias que se misturam e centenas de 
olhares que contemplam os mundos que acontecem no palco.

Vê para lá do que se passa em cima do palco?
Penso que é obrigatório para um fotógrafo de artes performativas deixar-se 
envolver pela narrativa do teatro, da dança e das artes performativas em geral, 
tem que existir sintonia. Quando fotografo não posso estar apenas focado na 
estética, tenho de acompanhar a narrativa pois a mesma ajuda-me a perceber 
com antecedência o que provavelmente irá acontecer e posiciono-me para cap-
tar o momento. Muitas vezes corre bem, outras não! Quando corre mal deve-
-se evitar pensar no que correu mal, o mesmo provoca bloqueios que prejudi-
cam a continuação do trabalho, temos que esquecer e passar para a fotografia 
seguinte. Um fotógrafo que fotografa teatro e dança tem de perceber de teatro 
e dança da mesma forma que um fotógrafo de arquite-tura tem de perceber de 
arquitetura para sentir a mesma e ser capaz de captar a sua essência. Na minha 
opinião esta regra aplica-se a todas as áreas de trabalho, por isso, há uns pro-
fissionais melhores que outros. A fotografia ou a imagem realizada é apenas a 
ponta do icebergue visível à superfície, o restante submerso é o conhecimento, 
experiência e trabalho que permitiu a realização da mesma. Ao contrário do 
que muitos pensam, não é só carregar no botão.
 
Um fotógrafo que gostasse de fotografar em palco?
Não tenho essa ilusão, gosto de ser surpreendido pelos vários artistas que se 
vão cruzando comigo no Teatro Municipal do Porto, tanto nacionais como in-
ternacionais. Ir ao “sabor do vento”. Prefiro até trabalhar com artistas portu-
gueses, que me surpreendem cada vez mais. A ideia de que “o que se faz lá fora 
é melhor” não faz qualquer sentido, não se podem comparar culturas diferen-
tes que geram resultados e expressões diferentes. Sou português e quero com 
o meu trabalho fazer mais pelo meu país e ajudar quem me rodeia a evoluir. 
Criar valor nesta área tão difícil em Portugal. 

D e onde surgiu a oportunidade de ser um fotógrafo de 
artes performativas?
Acredito que surgiu da minha própria vontade de o ser. As 
artes a nível geral sempre foram a minha paixão, gosto de 
trabalhar com artistas, cada um com o seu próprio mundo 

criativo. É uma área onde “tudo” pode acontecer. Fotografo desde os 14 anos 
e muita coisa já aconteceu, muitas experiências, exposições, livros, fotogra-
fias publicadas pela imprensa nacional e internacional, artistas que usam 
as minhas imagens em publicações no estrangeiro e em vários meios para 
promoção dos espetáculos. O trabalho vai se propagando, vai ganhando vida 
própria e seguindo o seu próprio caminho. Felizmente tive a oportunidade 
de trabalhar para a Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012, a qual me 
permitiu fotografar projetos muito interessantes e enriquecer o meu portefó-
lio. Nessa altura apostei mais na divulgação do meu trabalho pelo Facebook, 
os contactos e trabalhos foram surgindo. Desde dezembro de 2014 estou a 
colaborar com o Teatro Municipal do Porto, Rivoli e Campo Alegre, o qual 
tem uma equipa muito dinâmica com que me identifico, dirigida pelo Tiago 
Guedes, refletindo assim uma programação muito variada e rica que me es-
timula imenso com projetos sempre diferentes a acontecer todas as semanas.

Muitas vezes fotografa os ensaios. A passagem de um palco sem pú-
blico para um palco com público revela intensidades diferentes na fo-
tografia?
Essa é uma forma poética de ver e comparar ambas as situações, mas é cer-
to que existem diferenças. Num ensaio geral sem público representa-se o 
espetáculo na íntegra e com rigor, não havendo público, tenho muita mais 
liberdade de movimentos, de procurar e captar. É raro fotografar espetácu-
los com público, mas quando acontece é certo que não consigo os mesmos 
resultados devido a várias limitações que me obrigam a procurar alter-
nativas com resultados diferentes. Mas naturalmente há mais intensidade 

INSTAGRAM 

Uma dança em palco comum
JOSÉ CALDEIRA ESTÁ NA RUA

TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @josecaldeira







Tacinhas de Quiche, uma receita inspirada 
na animação de Carnaval.
FOTOGRAFIA Blog Intimidades na Cozinha
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ESPAIRECER

FUNDO
TRILHO A

CINCO TRILHOS PARA DESFRUTAR DE TUDO 
O QUE O GERÊS TEM PARA OFERECER

TRILHO DOS CURRAIS
10 Km · Cerca de 5 Horas · Nível Médio/Elevado

Vilar da Veiga, Terras de Bouro

TRILHO DA VEZEIRA
20,5 Km · 8 Horas · Nível Elevado

Cabril - Montalegre

TRILHO DA GEIRA
9,5 Km · 4 Horas · Nível Médio

Chorense e Balança

TRILHO DO RAMIL
4 Km · 2 Horas · Nível Fácil
Soajo, Arcos de Valdevez

TRILHO CURRO DA VELHA
7 Km · Cerca de 4,30 Horas · Nível Médio/Elevado

Castro Laboreiro, Melgaço
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MINHO CICLÁVEL

Dicas para pedalar 
em segurança
TENS DICAS OU SUGESTÕES? ENVIA PARA 

BRAGACICLAVEL@GMAIL.COM 

V eio a debate, nas últimas semanas, a obrigatoriedade da 
utilização do capacete para quem se desloca de bicicleta. 

A discussão foi acesa nas redes sociais, onde para alguns não 
só o capacete deveria ser obrigatório, como também o seguro 
e as bicicletas deveriam pagar Imposto Único de Circulação 
(IUC). Estes argumentos baseiam-se numa premissa: se para os 
carros é assim, por que não o há de ser para as bicicletas? Tal 
como frequentemente acontece com os argumentos simplistas, 
também este não parece adequar-se muito à realidade.

Indo por partes e começando pelo capacete. Há que 
distinguir a utilização da bicicleta em contexto desportivo, 
a alta velocidade numa estrada nacional, da sua utilização 
como meio de transporte em contexto urbano e numa 
lógica utilitária. As cidades deverão estar centradas numa 
hierarquia encabeçada pelos peões e onde as bicicletas estão 
em segundo lugar, devendo ser impostas aos carros práticas 
que garantam a segurança de todos. Tornar obrigatório o 
capacete em meio urbano é inverter toda esta lógica, dando 
o ónus da segurança aos ciclistas quando, na realidade, são 
os automóveis que podem matar. Não fariam mais sentido 
medidas efetivas que promovessem a diminuição das 
velocidades praticadas em meio urbano? 

Relativamente ao seguro, ele é obrigatório nos automóveis 
pelo facto de se considerar que é uma máquina que pode 
facilmente provocar danos sérios, garantindo assim o 
pagamento das indemnizações envolvidas que, em caso de 
acidente, poderão ser elevadas. Faria sentido isto para as 
bicicletas? São comparáveis os danos que um automóvel pode 
causar, aos de uma bicicleta? E aos peões que vão a correr?

Quanto ao IUC, acho que poderia fazer sentido as bicicletas 
pagarem, mas quanto? De acordo com os critérios definidos na 
lei, este imposto deve “onerar os contribuintes na medida do 
custo ambiental e viário que estes provocam”. Com base nestes 
princípios, estima-se que o seu valor para uma bicicleta seria de 
0,01€. Valerá mesmo a pena? 

As bicicletas são 
carros?

Opinião

POR José Gusman Barbosa

Circulando na estrada, utilize o centro da faixa de 
rodagem e encoste apenas à berma para permitir 
a ultrapassagem quando considerar seguro. Não é 
obrigatório que as bicicletas circulem na berma e ela é 
um local perigoso! 

Se circular no passeio ou em zonas de coexistência com 
peões, lembre-se que aí o peão é rei: as velocidades 
deverão ser baixas, o seu comportamento deverá ser 
previsível e o peão não deverá ser pressionado.

Se circular à noite, faça-se ver. A lei obriga “uma luz de 
presença à frente de cor branca com emissão contínua 
e outra à retaguarda de cor vermelha com emissão 
contínua ou intermitente, bem como refletores na roda 
da frente e na roda da retaguarda”.

1
2
3
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DECANTAR

A 
casa Marcolino Sebo é uma empresa familiar que está 
ligada à área da viticultura há mais de 30 anos.

Foi no virar do século XX, no ano 2000, que Marcolino 
Sebo, contando com 130 hectares divididos por sete par-
celas de vinha situadas entre Borba e Estremoz, caracte-

rizadas pelos solos argilo-calcários e argilo-xistosos, começou a vinificação.
Uma das suas apostas foram as monocastas, vinhos produzidos com 

uma única casta (os tintos Syrah, Aragonêz, Touriga Nacional e o Branco 
Chardonnay).

O vinho que vos quero falar é o QP – Syrah, um vinho de cor vermelha 
púrpura, aroma complexo de frutos pretos maduros, cacau, especiarias e 
baunilha.

Na boca é um vinho denso, com forte estrutura e com um final de prova 
bastante persistente.

Os seus 15% vol. torna-o um vinho ideal para estes dias de inverno. Não 
tenhamos pressa em começar a beber. Como bom alentejano, vamos com 
calma, deixamos ‘respirar’ um pouco e depois... guarde uns bons momen-
tos para acompanhar este néctar fantástico.

Um vinho vinificado, segundo o método tradicional de pisa em lagar, 
com temperatura de fermentação controlada. Com um envelhecimento de 
12 meses em carvalho francês e depois seis meses em garrafa.

Na boca é um vinho denso, com forte estrutura e com um final de prova 
bastante persistente.

Deve ser servido a uma temperatura de 18-20ºC, ideal para acompanhar 
pratos tradicionais.

Como costumo dizer, antes só vinho, que mal-acompanhado! 

Notas de Prova
Com a atratividade da cor vermelha púrpura, este vinho apresenta uma 
boa estrutura aromática, com uma nota de madeira e ervas aromáticas. 
O aroma é complexo, com frutos pretos maduros, cacau, especiarias e 
baunilha. Com boa estrutura de boca, equilibrado de taninos, é ideal 
para acompanhar pratos tradicionais, sobremesas e queijos. É perti-
nente informar que este QP Syrah 2011, produzido sob a direção técnica 
do enólogo Jorge Santos, foi distinguido, em 2015, com a Medalha de 
Ouro no concurso internacional Mundus Vini. Este vinho regional alen-
tejano, um tinto de 2011, pode ser provado no Mercado da Saudade, na 
Rua Dom Paio Mendes, bem perto da Sé de Braga.

Rafael de Oliveira Ferreira
Gerente do Mercado da Saudade, 
loja, mercearia e café caracterizado 
pelos produtos genuinamente 
portugueses.

QP Syrah 2011 
um tinto alentejano que 

merece ser provado
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COZINHAR

INGREDIENTES

150 gr de queijo ralado 
250 gr de nabiças
200 gr de mix de pimentos aos cubos
150 gr de bacon
3 salsichas tipo alemã
2 ovos
2 dentes de alho
1 cebola
Sal (q.b.)
Pimenta (q.b.)
Massa folhada

PREPARAÇÃO

· Colocar as nabiças a cozer.
· Pincelar as formas redondas com manteiga e forrá-las com a massa folhada.
· Escorrer as nabiças, juntar o queijo, pimentos, bacon, salsichas, cebola, alho 
e temperar. Dispor este preparado nas formas.
· Bater os ovos e regar as formas e de seguida levar ao forno.
· 20 minutos a 180Cº e têm as vossas tacinhas de quiche prontas.

SUGESTÃO: Para os vegetarianos basta não colocar o bacon e a salsicha e 
adaptem facilmente esta sugestão aos vossos costumes alimentares.

Tacinhas de
QUICHE

Carnaval, samba, marcarilhas, confettis, cor e muita animação. É assim que 
definimos o mês de fevereiro.

Na cozinha gostamos de nos inspirar nas estações do ano e no que de 
melhor e mais bonito têm para nos dar.

Como bons amantes da quiche (convencional e não só) estas tacinhas 
proporcionam uma explosão de sabores. Por um lado temos a fofura e leveza 
que as  quiches nos habituaram e, por outro, a massa folhada acrescenta-lhe 
o crocante que aqui joga muito bem. Pode ser servido como uma entrada, vai 
muito bem num lanchinho ou serve também para um jantar mais levezinho.

Experimentem e não deixem de visitar o nosso Facebook e o nosso blog: 
intimidadesnacozinha.blogspot.pt.

QP Syrah 2011 
um tinto alentejano que 

merece ser provado



68 Observar



Rúben Leitão
30 ANOS

COR.
Preto

REFERÊNCIA.
Qigong

VIAGEM.
Lua

RESTAURANTE.
Retrokitchen

Fotografia: Nuno Sampaio

Paparazzi



70 VIVER

Sweet
Valentines

DOS MAIS ROMÂNTICOS AOS MAIS AVENTURADOS, O DIA 14 
NÃO PODE PASSAR AO LADO A NINGUÉM QUE PARTILHE A 

VIDA COM A SUA CARA METADE. 

SMARTWATCH 
FOSSIL - Q MARSHAL

PULSEIRA 
TOUS - SAN VALENTÍN

COLAR 
TOUS - SAN VALENTÍN

ÓCULOS 
HUGO BOSS

BRINCOS 
PANDORA - CAPTURED HEARTS

CARTEIRA 
RALPH LAUREN

MIMAR
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ARRASAR

Capsule Wardrobe
Alguma vez sentiram na pele a expressão “tanta roupa e nada para vestir”?

Se sim, construir um Capsule Wardrobe pode ser a solução.

Assumir uma filosofia minimalista com o guarda-fatos.
Livrarmo-nos de todas aquelas peças que raramente 

usamos e ter apenas aquelas que definem o nosso estilo.

ASOS 80€
H&M 14,99€

BERSHKA 19,99€MANGO 19,99€ASOS 100€

ARRASAR
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Nádia Sepúlveda 
Autora do blog "My Fashion 
Insider", é uma jovem médica de 
27 anos apaixonada pela vida que 
adora escrever, ler, fotografar, 
cantar e rodopiar como uma doida 
à chuva (e não só!).

Deixo 10 peças que podem ser o ponto 
de partida para o vosso novo armário...

espero que gostem!

ZARA 89,95€

PULL&BEAR 29,99€

BERSHKA 12,99€

STRADIVARIUS 55,95€

STRADIVARIUS 22,95€
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VESTIR

Há um requinte especial quando olhámos 
para um homem de Braga. Há um toque 

característico que diz ‘Não somos carneiros, 
somos lobos’, porque assumimo-nos como 
condutores de moda. 

Ao longo do tempo, fui angariando uma 
carteira de clientes a quem posso chamar 
de amigos. Aliás, penso que devo ter uma 
das únicas lojas em Braga que francamente 
assume que veste pessoas, amigos. Pode 
parecer um conceito estranho, mas a 
verdade é que vender roupa, qualquer 
vendedor vende, mas vestir uma pessoa 
não é para todos. Foi em torno desse 
conceito que fundei uma marca própria, 

a Stretchiatella (stretch, de elástico, e tella, de inspiração italiana). 
Tentei fundar um conceito diferente, sempre com a ideia de que 
o nosso cliente tem de ser nosso amigo e trazendo um pouco de 
atrevimento ao outfit de quem nos procura. 

Foi com esta perspetiva que vesti o guarda-redes do Sporting 
Clube de Braga, Tiago Sá, para a gala de atribuição dos Guerreiros 
de Ouro. A primeira vez que o Tiago me procurou, criámos uma 
relação de amizade. Penso que o facto de eu estudar, quase de um 
modo inato, a personalidade e fisionomia de uma pessoa mal ela 
coloque os pés na minha loja ajuda a criar uma relação de confiança.  
Costumo dizer, num tom de brincadeira, que me poderia descrever 
como ‘arquiteto da moda’. O Tiago, nesta gala, foi 100% vestido pela 
Stretchiatella – sobretudo, blazer, sapatos feitos à medida graças 
ao nosso serviço bespoke tailoring e todos os restantes detalhes do 
look foram exclusivamente pensados para adaptar-se à pessoa que 
o Tiago é. Com 22 anos, o Tiago tem um brilho de espetacularidade, 
tem uma altura fora do vulgar e enverga uma postura de líder. Então, 
tirei partido desses elementos, tentando colocar um pouco do tal 
atrevimento que é necessário: a cor bourdeaux aliada aos detalhes 
pretos e uma forma graciosa de pensar os sapatos, conjugando veludo 
e verniz para dar um toque de gala. No inverno, gosto muito de criar 
peças que misturem o veludo com a caxemira, com forros em cetim, 
criando assim um look leve, elegante e quente. Com o Tiago deu 
para explorar muito isso, já que ele colaborou imenso comigo e não 
teve receio de arriscar. Claro que seria mais fácil colocá-lo de preto, 
como a maior parte dos dirigentes do clube optaram, mas o facto 
do Tiago envergar nessa minha onda de atrevimento tornou tudo 
mais espetacular. Sem gravata, mas com um lenço a dar o tal toque 
charmoso, o feedback foi bastante positivo. 

Hugo Conceição
O homem que veste pessoas.
Gerente da Officina '38.

Uma boa dose de 
ATREVIMENTO
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AO VOLANTE

AUDI Q2

Viatura cedida por:
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Nesta edição fomos desafiados a testar o novo Audi Q2. Este 
pequeno SUV da marca germânica vem preencher um es-
paço até agora vazio na oferta daquela marca no mercado 
dos utilitários com tendências mais aventureiras, podendo 
assim ombrear com outras marcas, até do mesmo grupo. 

Se a Audi teria necessariamente de se posicionar nesse mercado? Isso seria 
tema para fazer correr muita tinta. A verdade é que as restantes concorrentes 
do mesmo segmento já o fizeram há uns anos e, por isso, esta resposta é ló-
gica e entendível. Se em termos globais de mercado faz sentido estas marcas 
se situarem nestes segmentos, isso já é outra conversa.

Mas olhemos para o carro propriamente dito. O Q2 é um pequeno SUV 
que pretende claramente encontrar ali um espaço entre carros topo de gama 
e outras ofertas menos arrojadas. É um Audi com certeza, com tudo o que de 
bom isso tem. Solidez e robustez de equipamentos, acabamentos médios que 
se podem converter em topo de gama se abrirmos mais os cordões à bolsa, 
um motor (na versão ensaiada) bastante agradável e eclético, com capacida-
de para dar resposta pronta e eficaz a todos os desafios que se lhe coloquem. 

Associado a estas características, temos um look muito próprio da marca, 
na linha dos seus irmãos mais velhos e que é de deixar qualquer um com 
água na boca. Giro, versátil e surpreendente, o Audi Q2 consegue prestações 
muito interessantes em estrada e até fora dela, com um comportamento sur-
preendente, tendo em conta que se trata de um pequeno SUV e não um todo 
o terreno ou um SUV de grandes dimensões. 

A versão ensaiada é uma opção a ter em conta na relação qualidade/
preço. A motorização 1.6 TDI com 116 cavalos, versão Design, com pack 
connectivity, jantes 17’’, retrovisores elétricos e inserções em alumínio fica 
por 38 386€, preço chave na mão, o que coloca o pequeno SUV da Audi num 
patamar de preço mais próximo de alguns dos seus concorrentes de marcas 
tendencialmente mais acessíveis. 

O FILHO MAIS NOVO 
DE UMA FAMÍLIA DE LUXO



SONS DE VEZ '17
MÚSICA

Durante fevereiro e março passarão pela 
Casa das Artes de Arcos de Valdevez 
nomes como os UHF, Pedro Abrunhosa, 
Miguel Araújo, Bezegol, Fado Violado, Diogo 
Piçarra, Bed Legs, The Twist Conection, 
Maze, Chillange e Abyss. No foyer da Casa 
das Artes estará ainda a mostra fotográfica 
dos melhores momentos de 2016, 
registados pelo Sérgio Neto e Miguel Lobo.

5-13€
Casa das Artes de Arcos de Valdevez

11,15,18

14

14

GUIDANCE
DANÇA CONTEMPORÂNEA

Guimarães acolhe a 7ª edição do 
GUIdance, festival que tem colocado a 
cidade no roteiro internacional da dança 
contemporânea. A abrir um cartaz de 9 
espetáculos, temos Russell Maliphant pela 
primeira vez em Portugal. Para encerrar, 
Wim Vandekeybus, a assinalar a longa 
existência da sua companhia. Ainda Tânia 
Carvalho, coreógrafa central no panorama 
da dança contemporânea, com a estreia 
de uma nova criação e a reposição de uma 
peça do seu reportório.

CCVF & Plataforma das Artes e da Criatividade

RUI SINEL DE CORDES
STAND-UP COMEDY

"Cordes, Out!", é o novo solo de stand-up 
comedy de Rui Sinel de Cordes, o quinto 
e último em Portugal, antes de levar o 
seu humor para o Reino Unido. Out fala 
da vida, dos sonhos, mas acima de tudo 
da morte - ou pelo menos do inferno que 
atravessamos até lá chegar. O artista marca 
ainda  presença dia 14 deste mês no Teatro 
Valadares em Viana do Castelo.

12-15€
PEB - Braga

SEAN RILEY & THE SLOWRIDERS
MÚSICA

Em 2016, Sean Riley & The Slowriders 
voltaram aos concertos e passaram pelos 
festivais na tour de apresentação do 
aclamado quarto registo de originais. Para 
2017 preparam uma nova campanha, desta 
vez de concertos em sala. Espaços com uma 
maior dose de intimismo que proporcionam 
ao quarteto as condições perfeitas para 
os seus temas intensos e carregados de 
emoção.

5-10€
Casa das Artes Vila Nova de Famalicão
21h30

RUI VELOSO
MÚSICA

Rui Veloso para ver ao vivo no Centro Cultural 
no dia 11 de fevereiro às 22h inserido no 
Festival ‘Montepio às vezes o amor’.
‘Montepio às vezes o amor’ é uma festa 
de música e emoções repartidas por doze 
cidades portuguesas. Nos dias 11 e 14 de 
fevereiro, o amor espalha-se de Norte a Sul. 
Doze amados nomes da música portuguesa 
fazem da paixão canções derramadas em 
doze palcos diferentes.

15€
Centro Cultural - Viana do Castelo
22h

LUÍSA SOBRAL
MÚSICA

Uma das compositoras e cantoras mais 
importantes da nova geração de músicos 
portugueses. Em 2016 editou Luísa que é 
agora apresentado ao vivo pelo país. 
Em 2017, Luísa Sobral volta a percorrer o país, 
agora com novas canções para apresentar ao 
público português.

15€
Theatro Circo - Braga
21h30
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O 
ser humano é, no mínimo, um ser 
curioso ou parvo ou estúpido. Acho que 
estúpido soa melhor. É um ser quase 
tão difícil de entender como a mulher, 
mas não vou por aí. Tenho medo das 
consequências que a minha esposa me 
possa aplicar durante o sono.

Num mundo de evolução e de con-
sumo, construímos telemóveis capazes 

de fazer coisas que antigamente pensaríamos impossíveis. Há no cosmos 
sujeitos capazes de oferecer 1000 € por uma dessas máquinas. Um daque-
les com uma câmara fotográfica que tem milhões de megapixéis e permite 
obter fotografias extraordinárias através de um só clique. E o que faz o ser 
humano com isto? Decide tirar fotos a preto e branco…

A Internet, além de facilitar as comunicações à distância, trouxe com o 
passar do tempo uma acessibilidade à informação incrível. Quem não se 
lembra de pegar em enciclopédias daquelas coleções que os nossos pais 
têm nos armários ou de requisitar livros na biblioteca para fazer um tra-
balho para escola? Eu lembro-me e bem! Hoje é muito mais fácil estarmos 
informados, sermos mais cultos e capazes. E o que faz o ser humano com 
isto? Decide eleger Donald Trump para presidente dos Estados Unidos da 
América…

Os nossos avós e pais viveram num tempo em que Portugal era regido 
por uma ditadura, um regime antidemocrático. O que significa que os cida-
dãos tinham regras estipuladas por um governo, sem direito a uma opinião 
que fosse contrária à vontade estabelecida e com a obrigatoriedade de se-
guirem essas mesmas leis. Entretanto, no dia de 25 abril de 1974 (quem 
tiver dúvidas pode consultar na Internet) surge a revolução dos cravos. 
Depõe-se a ditadura e é estabelecida, em Portugal,  a democracia. E o que 
faz o ser humano com isto? Decide não ser benfiquista…

Para os menos atentos, a direção da Revista Rua mudou. Andreia Ferrei-
ra, licenciada em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, é a 
atual diretora. Acho que já perceberam porque fugi do tema das mulheres 
no início do texto. A Andreia já colaborava com a Rua como jornalista, o 
que significa que tem conhecimento profundo do projeto da mesma. E o 
que faz o ser humano, neste caso a Andreia, com esse conhecimento? Deci-
de continuar a dar-me exclusividade na última página…

Essas modas de sushi, gin, selfie sticks, sumos detox, estágios não re-
munerados, kizomba e calças a regar milho ainda se toleram. Mas o ser 
humano está-se a tornar demasiado patego para acompanhar a evolução 
do mundo. Por isso, já que é para sermos todos parvos, tive uma ideia exce-
cional: vamos todos a Alvalade cantar o hino do Sporting. 

RIR
por Rui Leite Gonçalves

Ou eu sou parvo ou o ser 
humano é estúpido. 
Escolha uma.
“HOJE É MUITO MAIS FÁCIL ESTARMOS 
INFORMADOS, SERMOS MAIS CULTOS E CAPAZES. 
E O QUE FAZ O SER HUMANO COM ISTO? DECIDE 
ELEGER DONALD TRUMP...”

Sobre o autor
Sublime e humilde. Humorista.
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