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04 EDITORIAL

E nquanto escrevo este texto, faço uma rápida pesquisa no meu amigo Google 
para procurar dados concretos para fundamentar a minha ideia. Estamos no 
ano 2017, em pleno século XXI e temos uma sociedade culturalmente ma-
chista. Talvez a lição salarista ‘Deus, Pátria e Família’, com a imagem icónica 

do pai a chegar a casa do trabalho, onde atarefada aguarda a mãe, com os tachos à lareira 
e os filhos entretidos nas suas brincadeiras de crianças, ainda persista nas mentalidades 
mais retrógradas. Mas será mesmo assim? Vamos lá à pesquisa do Google: de acordo com 
um inquérito realizado pela GfK e pelo Social Data Lab a 1004 pessoas, de ambos os 
géneros, numa faixa etária dos 18 aos 64 anos, Portugal é um país desigual. Ora: 72% 
dos homens consideram que a mulher é a pessoa mais competente para lavar e cuidar 
da roupa; 57% acreditam que deve ser a mulher a cozinhar, 41% acham que é tarefa da 
mulher ajudar os filhos nos trabalhos de casa e 44% a levar as crianças ao médico. Só 
quando se trata de pequenas tarefas de bricolage é que 80% dos homens assumem que 
isso é responsabilidade masculina. Isto mostra, evidentemente, que há ideias retrógradas 
que ainda estão bem vivas na nossa sociedade. 

A mulher é, nos dias de hoje, capaz de tudo. Sem medos nem receios arrisca-se num 
mundo que, tantas vezes, não a valoriza e a obriga a trabalhar o dobro para mostrar que, 
tal como um homem, é competente e profissional para liderar determinadas tarefas. Falo 
de mulheres que, mesmo que o mundo torça o nariz, se lançaram à conquista de um lu-
gar em profissões que as mentes retrógradas afirmariam que são tipicamente de homens. 
Árbitras, jogadoras de futebol, motoristas de autocarros, pilotos de automóvel, carteiras 
ou técnicas de obras são apenas alguns exemplos que lhe trazemos nesta edição da RUA. 
Mas havia tanto exemplo para encontrar se o tempo assim nos permitisse. 

Encontrámos mulheres que, sem nenhum problema, arregaçaram as mangas para com-
bater estereótipos e mostrar que não há profissões de homem e profissões de mulher. Há 
apenas sonhos, compromissos e muita vontade de fazer a diferença. Fazer, acima de tudo, 
aquilo que se gosta. Nós, uma equipa maioritariamente feminina, fazemos aquilo que gos-
tamos e deixamos uma mensagem de garra a todas as mulheres que, diariamente, comba-
tem o preconceito e mostram que o mundo é um local melhor quando cada uma escolhe o 
seu lugar, sem imposições ou regras pré-concebidas. Ser mulher é poder ser tudo!

Mulheres, março é vosso! 
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Refletir em torno das desigualdades de géne-
ro que hoje vivenciamos implica fazer um 
recuo na história e na sua matriz androcên-
trica, a qual vem colocando mulheres e ho-
mens em polos opostos e naturalizando pa-
péis sociais diferenciados. As lutas não são 
novas, mas renovam-se a cada dia. 

Em março, mais propriamente no dia 8, 
celebra-se a efeméride do Dia Internacional 

das Mulheres, momento de recuperar a memória histórica e assinalar as 
conquistas, mas também de reivindicar mais igualdade, diversidade e in-
clusão. Afinal trata-se de uma questão de direitos humanos. Falar de desi-
gualdades de género implica necessariamente falar da sua intersecção com 
outras desigualdades sociais. Género, etnia, idade, orientação sexual, clas-
se e muitos outros eixos identitários que colocam as pessoas em situações 
de privilégio ou opressão. Mulheres e homens não são grupos homogéneos 
como muitas vezes se parece mostrar. As lutas em prol da igualdade de 
género, ou lutas feministas, não pretendem uma inversão de papéis nem 
que mulheres e homens sejam iguais, mas sim que haja uma sociedade 
mais justa, em que se possa ter acesso às mais variadas esferas, em que se 
possam fazer escolhas sem que estas sejam determinadas pelo facto de se 
ser mulher ou homem. Apesar de muitas vezes continuar a ser uma luta in-
compreendida, trata-se de uma questão de direitos e liberdades para todas 
as pessoas. 

Claro que com frequência ecoam vozes, nomeadamente no que concer-
ne ao espaço público, que referem que as lutas em prol da igualdade de 
género já não são necessárias, uma vez que há leis e as mulheres já estão 
no espaço público e em várias esferas de ação. Não se trata de uma conver-
sa nova, mas cada vez é mais frequente, o que acentua a importância de 
descortinar as desigualdades que persistem. A violência de género, nas suas 
diversas expressões, continua a ser uma realidade bem presente nos mais 

HOLOFOTE
por Carla Cerqueira

variados contextos. Os chamados ‘tetos de vidro’ vão continuando a im-
pedir as mulheres de aceder a muitas esferas, nomeadamente aos lugares 
de poder. Mais do que isso, os sexismos estão impregnados nos discursos 
e nas práticas, de forma cada vez mais subtil, mas continuam com muita 
força. Muito já foi conquistado. Muito já foi alterado. Sim, é verdade, mas 
os retrocessos vão aparecendo, metamorfoseando-se através de alianças 
com o sistema neoliberal e capitalista. Esse é um dos maiores perigos. Se 
num polo temos a não necessidade das reivindicações, no outro temos a 
apropriação dos feminismos e das lutas em prol da igualdade de género 
por um sistema que coloca a tónica no individualismo e na mercantiliza-
ção. Onde está a (des)igualdade de género? Nestes dois tipos de discurso: 
um que é claramente contra os discursos de resistência social; outro que 
os usa de forma instrumental! Parece-me que é tempo de unir esforços da 
sociedade civil (coletividades e pessoas individuais), de profissionais das 
mais variadas esferas, de organizações e da academia (enquanto lugar de 
reflexão e pensamento crítico) para criar uma maior consciencialização... 
porque estas desigualdades afetam-nos diariamente. 

Sobre o autor
Investigadora de pós-doutoramento em género e media do Centro de Estudos de 
Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho e professora auxiliar na 
Universidade Lusófona do Porto. 

Onde está a (des)igualdade 
de género?
“AS LUTAS EM PROL DA IGUALDADE DE GÉNERO NÃO 
PRETENDEM UMA INVERSÃO DE PAPÉIS NEM QUE 
MULHERES E HOMENS SEJAM IGUAIS, MAS SIM QUE 
HAJA UMA SOCIEDADE MAIS JUSTA”
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Ser poeta não é ser poetisa, sendo que ser poe-
tisa é ser poeta.

Tentarei explicar.
A língua (portuguesa) é tão ‘português’ 

na sua estrutura que, pelo menos na escrita 
e na faladura, não há maneira de agradar a 
‘femininos e masculinos’. Posso dizer que uma 
escola tem 100 alunos, mesmo sabendo que 
nela há 99 alunas e 1 (um) aluno, mas não 

posso dizer que há 100 alunas... Um exemplo clássico, pois. Por isso, seria 
estranho e não seria solução, passar a escrever “os coelhos e as coelhas...; 
o pai e a mãe...; os escritores e as escritoras...; os mecânicos e as mecâni-
cas...; e por aí fora.

Há dias, enviaram-me um email que começava por “Cara pessoa”, não 
sabendo que sexo me atribuir ou querendo, na verdade, ser politicamente 
correto (ou correta).

Uma mulher é assassinada por um homem. Não é um homicídio? Não! 
É antes um femicídio ou feminicídio.

No Dia da Mulher, penso nos homens.
- “Machista”, oiço lá do fundo...
- “Calma”, clamo eu!
Porque matam eles as mulheres? Porque há mais homens presos do que 

mulheres? Porque morrem mais cedo os homens do que as mulheres? Por-
que há mais homens nas chefias do que mulheres?

O machismo mata os homens! O feminismo exclui os homens quando 
se esquece que não são apenas os homens que fazem o machismo mas as 
mulheres também.

Quando penso nos pais homens (esqueçam isso de optar linguisticamen-
te por ‘mães homens’ por oposição a ‘pais mulheres’), pergunto-me, por 
exemplo: porque não têm o mesmo tempo de licença de maternidade que 
as mães?

PALAVRAS
por Paulo Brandão

Não peço uma sociedade sem género ou sem géneros, sem feminino ou 
masculino. Peço uma sociedade de homens e mulheres sem hierarquias 
e justa em todos os sentidos. Será uma questão de tempo, em diferentes 
tempos e esperemos que sem ódios geracionais e sem quotas para homens.

Cairmos no chavão de festejar o Dia da Mulher sem saber porque o 
estamos a fazer e quais as razões históricas e sociais para repensarmos o 
papel de todos, é antes criar uma rotina anual de preguiças pragmáticas 
e de louvores pouco duradoiros. Amo as mulheres como amo os homens, 
amo a minha mãe como amo o meu pai, amo as minhas filhas sendo eu 
homem como se fosse mulher e homem. Ou pelo menos esquecendo o meu 
sexo. Antes intuindo a paz e a felicidade, a liberdade e a natureza, silêncio 
e ruído de tudo o que existe. 

Sobre o autor
Diretor artístico do Theatro Circo.

O poeta e a poetisa
“PORQUE MATAM ELES AS MULHERES? PORQUE 
HÁ MAIS HOMENS PRESOS DO QUE MULHERES? 
PORQUE MORREM MAIS CEDO OS HOMENS DO QUE 
AS MULHERES?”
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O sucesso da marca portuguesa já 
atravessou as nossas fronteiras, chegando 
a Nova Iorque.
FOTOGRAFIA Josefinas

+
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Breves, Testemunhos 
femininos, 'Tou Barado

BITAITES
Alfredo Bastilhas

CÓDIGO POSTAL
Castelo de Lanhoso

PASSEIO PÚBLICO
Filipa Júlio

TALENTO
Teresa Portela

HISTÓRIAS DA RUA
Liliana Trigueiros

Observar
O QUE PASSA. O QUE FICA. O QUE MARCA.
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F alemos então 
de igualdade de 

género. A verdade 
é que, felizmente, a 
sociedade já evoluiu 
bastante neste sentido 
e esse ‘problema’ 
quase não se verifica 
nos dias de hoje. 
Existem resquícios de 
alguma discriminação, 
mas existe imenso 
fundamentalismo e 
oportunismo populista 
em torno deste 
tema. De tal forma 
isto é assim que até 

criaram uma lei de quotas de mulheres nas 
listas candidatas aos diversos atos eleitorais 
que é do mais redutor e discriminador que pode 
haver em relação a elas mesmas… as mulheres. 
Quando criamos ferramentas que obrigam ao 
preenchimento de lugares tendo em conta 
apenas o género, não estamos certamente a falar 
de igualdade, estamos antes a desvalorizar esse 
mesmo género atribuindo-lhe uma inabilidade 
natural para aceder ao dito lugar, retirando da 
sua análise qualquer critério de competência ou 
adequabilidade para função.

O problema dos excessos é sempre este. 
Em Portugal, temos o mau hábito de não saber 
como ser razoáveis ou equilibrados e, acima 
de tudo, não sabemos parar. Vivemos numa 
histeria compulsiva de políticos esquizofrénicos 
que apenas se baseiam em chavões e dogmas 
populistas para ganhar votos. E, depois, 
temos uma massa crítica bem distraída e 
desconcentrada, que não quer saber de nada, 
apenas quer gritar, reivindicar e exigir, sem nexo 
nem sentido, virando muitas vezes o ‘jogo’ contra 
a própria causa, como aconteceu aqui nas quotas 
de mulheres na política.

A única coisa boa que ressalta desta 
bolonhesa de clichés é mesmo o facto de 
podermos ter os homens e mulheres da esquerda 
mais radical a vociferar absurdos, enquanto 
fazem andar a dita geringonça… dá sempre para 
nos rirmos.

O caminho a percorrer é bem mais curto do 
que era há uns anos e isso é para nós motivo 
de orgulho como sociedade, porque de facto a 
discriminação por simples natureza de género 
não tem nenhum cabimento.

Um bem haja a todas as mulheres, a todas 
as mães, avós e profissionais das mais diversas 
áreas que conseguem progredir na vida, não 
porque uma lei ridícula o impõe, mas por mérito 
próprio… felizmente são a esmagadora maioria. 

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.

MULHERES SEM LEI!
Bitaites

BREVES

Garrafa da Vimágua distinguida 
com prémio de design
A garrafa reutilizável, em forma de gota de 
água, criada pela empresa vimaranense 
Vimágua foi distinguida com um iF Design 
Award 2017, um reconhecido prémio 
atribuído por uma organização alemã que 
destaca objetos de design excecional. A 
concurso estavam 5500 objetos de 59 
países, mas a garrafa da Vimágua conquistou 
a atenção do júri, que lhe atribuiu o prémio 
Packaging Design, na categoria Beverages. 
A Vimágua tem distribuído a garrafa 
reutilizável e personalizável por todas as 
escolas e jardins de infância dos concelhos 
de Guimarães e Vizela.

Braga reforça parceria com EDP 
Distribuição
Fruto de um protocolo com a EDP 
Distribuição referente à revisão do contrato 
de concessão das Redes em Baixa Tensão, 
Braga vai expandir e remodelar a iluminação 
pública, introduzindo nova tecnologia LED. 
O protocolo prevê a erradicação das 
luminárias de vapor de mercúrio e das 
luminárias danificadas e a sua substituição 
por um novo sistema LED, totalizando assim 
600 novas luminárias.

Presidente da Câmara de Vila 
Verde detido
António Vilela, presidente da Câmara de 
Vila Verde, foi detido a 15 de fevereiro por 
suspeitas de corrupção, prevaricação, 
participação económica em negócio e abuso 
de poder. No âmbito de uma investigação 
relacionada com o processo de venda de 51% 
do capital da Escola Profissional Amar Terra 
Verde a uma empresa privada, em 2013, o 
presidente da Câmara de Vila Verde e o dono 
da escola, João Luís Nogueira, foram detidos 
pela Polícia Judiciária, tendo ficado proibidos 
de se ausentar do país e de estabelecer 
contacto um com o outro.

Esposende atribui Prémio 
Literário Manuel de Boaventura
A escritora Ana Margarida de Carvalho foi 
a vencedora da primeira edição do Prémio 
Literário Manuel de Boaventura, atribuído 
pelo Município de Esposende. De forma 
unânime, o júri responsável galardoou o 
romance Não se pode morar nos olhos de 
um gato, editado em 2016, destacando o 
imaginário poderoso e a narrativa invulgar 
visível “no modo denso como convoca 
ressonâncias intertextuais”.

Viana Tech: incentivos à 
tecnologia
A Câmara Municipal de Viana do Castelo 
apresentou o Vianatech, um programa de 
apoio à captação e reforço de empresas do 
sector tecnológico, serviços partilhados e 
indústrias/atividades criativas. O intuito é 
disponibilizar um conjunto de incentivos, 
mediante reduções e isenções, ao 
investimento privado e institucional em 
sectores relacionados com as tecnologias. 
O objetivo crucial deste programa visa 
promover e reforçar o potencial económico 
do concelho, transformando ideias em 
oportunidades de negócio, através do apoio 
a start-ups, spin-offs e outros negócios 
criativos dinâmicos.
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                       Ser mulher é ser vida. Vida que nasce e gera outras 
vidas, cresce e evolui, delicada e forte. Com a idade cresce e 
amadurece em força, sem nunca perder delicadeza e graça.

Ser mulher é ser mãe, mesmo que não tenha gerado prole.
É condição de estar e saber estar, gerir emoções sabiamente, contribuir positivamente 

para a construção e manutenção de afinidades.
É chorar quando está feliz e rir quando o seu coração está ferido, para atenuar o choro 

dos outros.
É ser única e ser o outro. Senti-lo, respeitá-lo, cuidá-lo, como se de si própria se tratasse.
Ser mulher, por vezes, é esquecer-se de si, sem esperar retorno.
Ser mulher é, primeiramente, ser Vida. É ser e ser parte dos outros.

                       Em pleno século 
XXI, a Mulher continua a tentar 
conciliar força e sensibilidade. 
Desdobra-se em mil, superar-se e 
reinventar-se. Não teme desafios, aprecia a beleza e subtileza 
da vida. Conquista seu espaço e luta, permanentemente, por 
igualdade.

Com a minha visão e experiência de vida, posso dizer que 
ser mulher é ser forte o bastante para enfrentar desafios e 
dificuldades, buscando sempre respostas para as surpresas 
que a vida traz. 

Ser mulher é saber transformar-se diante das 
dificuldades da vida, conhecer o momento certo de avançar 
e recuar sem nunca se sentir na obrigação de ser alguém que 
não ela própria. 

Ser mulher é ter de se impor o tempo todo, lutar 
por direitos básicos, ter de provar o tempo todo que é 
competente no que faz.

Para mim, ser mulher é fazer as coisas acontecer!

                       Ser Mulher.
Ser. Estar. Pensar. Fazer. 
Cumprir. Lutar. Compreender.
Um sem número de verbos que 
são múltiplas ações no Tempo e 
no Espaço. É uma Graça!

É um desafio diário de Construir, Sonhar, Ajudar, Motivar, 
Refletir, Organizar, de Dar e Fazer acontecer coisas boas… 
todos os dias!

                       De uma forma genérica, penso que, no nosso 
país, as mulheres ainda não têm as mesmas oportunidades 

e garantias que são dadas noutros países, por exemplo. A 
meu ver, as mulheres são iguais aos homens e, em termos de 

competência, não há nenhuma lógica de género. O importante são os resultados obtidos 
por uma pessoa, independentemente do seu sexo. Eu, como primeira mulher a gerir um 
McDonalds em Portugal, sinto que inspirei outras mulheres para o mundo dos negócios, 
talvez pelo meu dinamismo e relação positiva com as pessoas que trabalham comigo. No 
entanto, já me senti discriminada. Felizmente, aprendi a lidar com isso.                        Ser mulher 

na política é um ato de 
resistência: é ser mãe, avó, 

namorada, companheira, esposa 
e agente política... à mulher 

continua a dupla jornada de trabalho: a conciliação da 
atividade política e da vida familiar.

Aida Alves
Direção da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva

Lídia Dias
Vereadora da Cultura e Educação na CM Braga

Sameiro Araújo
Vereadora do Desporto, Juventude, 
Associativismo, Saúde e Bem estar na CM Braga

Maria Teresa Soares
Responsável pelo McDonalds Braga

Goreti Machado
Presidente da Junta de Nogueira, Fraião e Lamaçães

O que é ser mulher?

“Sentir a rua como espaço de potencial agressão é 
uma coisa horrível. Os piropos são uma agressão, são 
foleiros e, ao contrário do que dizem, acontecem com 

muita frequência.”
Andrea Peniche, organizadora do protesto Marcha das Mulheres

'TOU BARADO
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A té onde a vista alcança”, é a expressão que melhor defi-
ne aquilo que podemos ver do topo da Torre de Mena-
gem do Castelo de Lanhoso. 

No topo do maior rochedo granítico da Península 
Ibérica, a 385 metros de altitude, ergue-se o Castelo de 

Lanhoso, baluarte medieval, fulcral para a construção da nacionalidade. 
Com mais de 1000 anos de história, o Castelo de Lanhoso, ex-libris do conce-

lho e Monumento Nacional desde 1910, é um local defensor da nossa memória.
Este reduto foi a residência preferencial de D. Teresa, mãe de D. Afonso 

Henriques, e foi aqui que ela assinou o Tratado de Lanhoso, com a sua meia-
-irmã, D. Urraca, quando esta invadiu o Condado Portucalense, em 1121. 

É também o local que, em 1128, segundo a lenda, D. Afonso Henriques, 
após a vitória na Batalha de S. Mamede contra a sua mãe, prendeu a mes-
ma nos subterrâneos do Castelo. 

No século XIII, o Castelo sofreu um incêndio, provocado pelo alcaide D. 
Rodrigo Gonçalves Pereira, que após encontrar a esposa num ato de infideli-
dade, mandou prender os dois amantes no interior, juntamente com as pes-
soas que se encontravam nas imediações, por serem testemunhas da traição.

Já era Rei de Portugal D. Dinis quando, no final do século XIII, este 
manda erguer uma nova estrutura: a atual torre do Castelo, com cerca de 
11 metros de altura.

Em 1680, um mercador povoense, André da Silva Machado, mandou 
construir o Santuário de Nossa Senhora do Pilar, em que muitos defendem 
a utilização da pedra da muralha e do Castelo para essa construção, e do 
conjunto de calvários pela encosta abaixo. A construção do Santuário tem 

CÓDIGO POSTAL

O Castelo 
de Lanhoso

UM EX-LIBRIS COM MIL ANOS DE HISTÓRIA

como inspiração uma capela que o mercador viu na Serra do Pilar em Vila 
Nova de Gaia, de homenagem à mesma senhora.

 No sopé do monte, é possível visitar também o Castro de Lanhoso, 
espaço que remonta ao I milénio a.C., e que corrobora a ocupação humana 
nesta área há mais de 3000 anos.

Restaurado na década de 40 do século passado pelo Estado Novo, só em 
outubro de 1996 foi criado o Núcleo Museológico do Castelo de Lanhoso. Foi 
recuperado em 2011, e atrai atualmente perto de 15 mil pessoas por ano.

É um local onde se respira História, e que é de obrigatória visita. 

Sobre o autor
Necessito de doses diárias de história.

POR José Gonçalves Lopes  
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Filipa Júlio, o rosto por 
detrás da marca Josefinas 
“TENHO A CERTEZA QUE SE UMA MULHER SONHA, UMA MULHER FAZ ACONTECER”
POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Josefinas
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Então, 
para si, 
cada peça que 
desenha é como 
se revisitasse as suas 
memórias de criança, a 
caminho das aulas de ballet?
Sempre que crio bailarinas dou comigo a pensar nas caminhadas com a 
minha avó até às aulas de ballet. Mas são as histórias de mulheres fortes e 
corajosas que me inspiram todos os dias. 

Antes de fundar a marca, a Filipa trabalhava num atelier de Arquitetu-
ra, correto? Essa ocupação não lhe preenchia o sonho? 
Correto.  Trabalhava num atelier de arquitetura no Porto. Eu adoro arqui-
tetura, aliás, o meu background nessa área ajuda-me imenso na criação da 
Josefinas. Mas a realidade é que sentia uma enorme vontade em criar uma 
linha de sapatos minha. Acredito que essa vontade está no meu ADN – o 
meu avô era sapateiro. 

Que valores representam as Josefinas? Qual é a essência da marca?
Há três valores basilares na Josefinas: women empowerment, wow customer 
e savoir-faire.

Em tudo que criamos procuramos inspirar e dar poder às mulheres. 
As nossas coleções são inspiradas em mulheres fortes, sejam elas histo-
ricamente reconhecidas ou mesmo negligenciadas, sejam elas mulheres 
anónimas, como foi o caso da edição especial Mulher Dragão, criada em 
homenagem às vozes femininas silenciadas. Ao mesmo tempo, acredita-
mos em apoiar negócios de mulheres que criam coisas extraordinárias. 
Por exemplo, a edição Rose Couture nasceu em homenagem às talentosas 
bordadeiras do Vale do Sousa, cuja arte, quase extinta, ganhou uma nova 
vida. Além destas mulheres empresárias portuguesas, ajudamos mulheres 
em risco em África. Este ano, já ajudámos quase uma dezena de mulheres 
através da Women for Women Internacional. Estas mulheres têm agora os 
meios para criarem um negócio seu, providenciarem recursos para si e para 
as suas famílias e criarem as condições necessárias para desenvolverem a 
sua comunidade. É por estas mulheres que nos levantamos todos os dias. 

O savoir-faire é outro valor intrínseco à Josefinas. Acreditamos que a 
magia de um sapato feito à mão é inigualável. Cada par de Josefinas é 
único; é criado pelas talentosas mãos de mestres sapateiros em Portugal. 
E, cada par de Josefinas, chega à casa das nossas clientes com muito amor. 
Costumamos dizer que é nossa missão fazer com que todas as nossas clien-
tes fiquem felizes com as suas Josefinas (e acredito que a nossa taxa de 
felicidade é de 100%). Fazemos tudo pelas nossas clientes e para as sur-
preender - desde enviar flores no dia do casamento ou fazer entregas espe-
ciais ao fim de semana. 

Diria então que o cunho artesanal dado a cada modelo Josefinas é o 
que mais valoriza a marca? É esse o culminar de um objeto único?
Sem dúvida! As Josefinas são únicas pela simbologia que culmina num pro-
duto de qualidade exímia. Cada par é feito por talentosas mãos. Quando se 
criam as Josefinas há paixão e orgulho! 

É com as paisagens de Braga sempre no coração que a marca 
Josefinas partiu à conquista do mundo. Por detrás do suces-
so destas bailarinas, um tipo de sapato feito à mão e tradi-
cionalmente associado à prática de ballet, está uma equipa 
de mulheres que ajudaram a trazer o sonho de Filipa Júlio, 

fundadora da marca, à luz do dia. Hoje, Josefinas é sinónimo de qualidade, 
irreverência e elegância e, na sua essência, está um mote bastante direto: 
com Josefinas nos pés, uma mulher pode conquistar o mundo. E não é isso 
que toda a mulher quer? 

Começaríamos esta conversa por evidenciar uma frase que está escrita 
na apresentação da marca Josefinas: “Acreditamos que ao ajudar uma 
mulher se contribui para um mundo melhor e mais justo”. Para si, o 
que representa ser mulher?
Acredito que temos o dever de sermos mulheres para mulheres. E na Jo-
sefinas somos isso mesmo: uma marca feita por mulheres para mulheres! 
A sensibilidade e a determinação de uma mulher é incrível. Somos muitas 
vezes subestimadas e as nossas capacidades questionadas, mas acredito 
que qualquer mulher alcança aquilo a que se propuser.  

A Filipa acredita na célebre frase eternizada por Coco Chanel: com os 
sapatos certos, uma mulher pode conquistar o mundo? 
Sem dúvida, principalmente se forem Josefinas! (risos). Quando criei a Jo-
sefinas com as minhas sócias, a Maria Cunha e a Sofia Oliveira, tínhamos 
um mote: “Onde te levam as tuas Josefinas?” Esse mote persiste: com Jose-
finas nos pés, qualquer mulher pode conquistar o mundo. 

CARREGAMOS COM ORGULHO O 
FACTO DE SERMOS A PRIMEIRA 
MARCA NACIONAL, GERIDA POR 
MULHERES, A ABRIR UMA LOJA 

100% SUA, EM NOVA IORQUE.

Todo este mundo da Josefinas nasceu de um sonho. Quer contar-nos 
como tudo surgiu?
A história da Josefinas é uma história de persistência: é a história de uma 
mulher que um dia sonhou, outras juntaram-se, e nasceu a Josefinas!

Em 2013, conheci a Maria Cunha numa espécie de concurso de ideias 
– nessa altura, ainda só tinha a ideia. O nome ‘Josefinas’ viria depois. En-
tretanto, juntou-se a Sofia Oliveira e a marca ficou pronta para conquistar 
o mundo. 

Num país em plena crise, onde sonhar tinha pouco espaço, o facto de 
fazer sapatos à mão ganhou novo nome. Em Portugal, há algo que nunca 
morreu: o savoir-faire dos artesãos e a paixão por uma ideia. O lema “nunca 
desistir” deu um cunho à Josefinas e aos valores que representa. O nome 
‘Josefinas’ nasceu em homenagem à minha avó, Maria Josefina. Ela tornou 
sempre a minha vida numa carinhosa aventura, especialmente quando me 
levava às aulas de ballet. 
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há nada mais forte que a determinação e perseverança de uma mulher. A 
Josefinas é o exemplo disso. 

Alguma vez se sentiu diferenciada de alguma forma, no mundo dos 
negócios, por ser mulher? 
Quando começámos a Josefinas não fomos levadas a sério. Acredito que 
agora a história seja diferente… (risos)

Há uma tendência tradicional para acreditar que os homens têm um 
valor acrescentado em termos de capacidades de gestão. No entanto, 
como vimos, a marca Josefinas compõe-se através de uma equipa fe-
minina. Isso pode funcionar como uma afirmação?
Somos mulheres motivadas pela paixão e pela missão de mudar o mundo 
– e é quando recebemos mensagens, telefonemas e cartas de mulheres que 
nos chegam de todo o mundo, que percebemos que todo o nosso esforço 
tem ajudado outras mulheres a afirmarem-se. 

Acreditamos que as mulheres têm uma visão do mundo muito espe-
cial. A Filipa Júlio considera-se uma mulher que vê o melhor lado do 
mundo? É uma romântica nesses termos?
Sim, sem mulheres quão triste seria o mundo? (risos)

Quer deixar uma mensagem de incentivo a todas as mulheres que, 
tal como a Filipa, aguardam por cumprir um sonho? Qual é o segredo 
para conseguir pôr o mundo a seus pés (ou conquistar os pés de mu-
lheres de todo o mundo, neste caso)? 
O segredo é simples: tudo começa com um sonho e uma vontade. Por isso, 
sonhem muito e nunca deixem que vos digam que estão a sonhar alto de-
mais. Tudo é possível quando sonhamos e nos deixamos apaixonar. 

Hoje em dia, as Josefinas são sinónimo de objeto de luxo, com por-
menores pensados até ao mais ínfimo pormenor. Olhando para o per-
curso da marca, pensaria que seria possível chegar até aqui? Destaca 
alguma dificuldade?
Quando criámos a Josefinas criámos uma marca para o mundo. No nosso ADN 
está a criação de um objeto único e exclusivo para cada mulher. Não há dois 
pares iguais.

Olhando para trás, sinto um orgulho enorme pela jornada que atravessá-
mos e nunca duvidei que seríamos capazes. Afinal de contas, trabalho com 
as mais talentosas mulheres! (risos)

As Josefinas já se alastraram para além das nossas fronteiras. Qual é o 
balanço que faz da marca neste momento? A abertura da loja em Nova 
Iorque abriu novos horizontes, correto?
A marca Josefinas está a crescer, mas ainda há muito caminho a percorrer. 
A loja de Nova Iorque foi o culminar de um dos muitos sonhos que temos. 
E carregamos com orgulho o facto de sermos a primeira marca nacional, 
gerida por mulheres, a abrir uma loja 100% sua, em Nova Iorque. Espera-
mos ser a primeira de muitas!

Mulher com um negócio de sucesso, a Filipa Júlio é um exemplo concre-
to de uma mulher persistente à conquista do mundo. Acha que com de-
terminação, uma mulher consegue destacar-se num mundo de homens? 
Tenho a certeza que se uma mulher sonha, uma mulher faz acontecer. Não 
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Perfil
Foi em terra de mar, mais precisamente em Ge-
meses (Esposende), que Teresa do Rosário Afonso 
Portela, de 30 anos, deu os primeiros passos na ca-
noagem e, hoje, é considerada um dos talentos do 
desporto português. Iniciou-se em 1996 no Grupo 
Cultural Desportivo e Recreativo de Gemeses e, em 
2012, passou a representar o Sport Lisboa e Benfi-
ca. Desde que integrou a equipa da seleção nacio-
nal, aos 14 anos, que a canoagem tem sido a sua 
prioridade, mas nunca deixou de parte o gosto pelo 
estudo. É licenciada em Fisioterapia e frequenta 
atualmente o 4º ano de Osteopatia.
Dentro e fora do país, a canoísta portuguesa tem 
sido uma presença assídua em competições nacio-
nais, Taças do Mundo, Campeonatos da Europa e 
Jogos Olímpicos. Conquistou 56 títulos de Campeã 
nacional e cerca de 40 internacionalizações. Na sua 
mais recente competição, nos Jogos Olímpicos do 
Rio, levou para casa o 11º lugar entre 28 participan-
tes. Parte do seu tempo profissional é passado en-
tre o norte e o sul e até chega mesmo a treinar no 
nosso país vizinho, Espanha.

TALENTO

TERESA PORTELA
Das águas portuguesas 
para o mundo
POR Rafaela Pinto

T eresa Portela aventurou-se num caiaque por volta dos oito anos e mal so-
nhava que um dia teria Portugal a torcer por si numa das mais importantes 
competições mundiais. Poucas eram as opções desportivas que existiam na 
sua terra natal e a canoagem é a modalidade que ainda hoje faz parte da 
cultura de Gemeses. Por influência dos irmãos mais velhos e da própria fre-

guesia, a canoísta dedicou-se à prática a 100%.
Muitos foram os sítios por onde competiu e vivenciou grandes experiências, mas recorda o 

ano de 2010, onde ganhou uma medalha a nível internacional como sénior, como aquele em 
que lhe deu o click de que competia entre os melhores atletas.

No mundo da canoagem, ser mulher tem as suas desvantagens. “Há menos incentivos.  
Acabámos por percorrer um caminho mais difícil do que o dos homens. Ainda há poucas 
mulheres a praticar canoagem, mas penso que temos dado alguns passos e cada vez somos 
mais equilibradas. Sinto-me orgulhosa por ter feito parte deste caminho e ter aberto portas 
para outras atletas da canoagem”.

Por outro lado, ser portuguesa só tem vantagens. “Na canoagem, o clima é um fator muito 
importante e, em Portugal, é possível treinar durante o ano todo. Somos dos países que aco-
lhe mais atletas de todo mundo porque realmente temos sítios espetaculares para treinar”.

Hoje, olhando para trás, Teresa não mostra estar desiludida quando os resultados não são 
os esperados e é a própria experiência que a ensina a ver o lado bom do ‘mau’. “Se me per-
guntassem há quatro anos quais eram os meus objetivos para o Rio 2016, eu dizia que queria 
estar a lutar pelas medalhas, mas depois, durante o processo dos treinos, vamos adaptando 
todas as nossas expectativas. Sabia que ia ser complicado, que ia ser renhido e também sabia 
que o meu nível era mais do que estar a lutar pela medalha. Claro que fico frustrada, mas 
nem sempre as coisas correm bem, nem sempre a preparação corre como nós gostamos… 
todos os anos temos bons e maus resultados”, explica a canoísta.

Apesar de não ter trazido medalhas ao pescoço, a experiência revelou-se positiva e já só 
pensa nos próximos Jogos em Tóquio: “Lutei com as melhores atletas do mundo no Rio. Uns 
meses antes estive doente, muito limitada e, por isso, até fiquei contente por ter chegado lá. 
Agora, já estou a pensar em Tóquio e quero, sem dúvida, ser melhor”. 
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HISTÓRIAS DA RUA
por Liliana Trigueiros

A agenda
“TRABALHAR COM MENINOS EM RISCO É ISTO: É 
TERMOS A NOSSA AGENDA NO MOMENTO EM QUE 
ACORDAMOS E LEVÁ-LA SEMPRE AO NOSSO LADO”

A cordo. Em segundos revejo a agenda 
com todos os rostos, histórias, medos, 
incertezas, às vezes (menos confesso) 
sorrisos, que cada espaço que preencho 
dos dias comporta. 

Reencontro o jovem casal que 
daqui a pouco me espera. Entre uma 
adolescência ainda por terminar, um 
bebé que repentinamente apareceu 

e uma família de origem por resolver, debatem-se com várias vidas que em 
alguns momentos colidem com a experiência da parentalidade que veio cedo 
demais. Tento apoiá-los para que gradualmente se transformem em pais, 
deixando o papel de filhos. Olho de novo para eles, relembro toda a história de 
negilgência, alcoolismo, todos os desafios dos avós deste bebé que quebrou a 
infância dos pais. Percebo que às vezes é mais fácil sermos os pais dos adultos 
quando ainda não temos tamanho para tal, do que de um bebé. 

Vejo novamente a agenda. Encontro uma visita domicilária. Temo o que 
irei lá encontrar e o que terei que fazer. Sempre que entramos numa família 
ficamos inebriados no dilema: Entre aquilo que a criança deseja e o risco 
a que está exposta, o que será mais benéfico para o seu desenvolvimento? 
Que recursos posso potenciar nestes pais? Há situações em que não temos 
dúvidas. Entramos e rapidamente percebemos que a proteção daquela 
criança passa necessariamente pela institucionalização. Há outras que a 
incerteza é grande. Há outras em que não sabemos ainda como acolher todo 
o sofrimento daquela criança, daqueles pais perante este desfecho. Alguém 
imagina como será a viagem com uma criança ao nosso lado que pouco 
sabe ainda do que a espera numa nova casa? Novos companheiros, uma 
nova cama, comida diferente, regras pedidas por pessoas que nunca vimos; 
o medo do desconhecido, a responsabilidade face ao que pode acontecer 
aos pais, a incompreensão desta escolha. São tantas mas tantas perguntas 
que encontro nas lágrimas de uma criança. É certo que nem sempre é 
assim. Encontro pais que me pedem ajuda, outros que num desespero 

incontrolável e certos da sua incapacidade, me dizem que querem que o 
filho seja institucionalizado. Estes são também os pais que me telefonam e 
visitam. São os pais que ainda que numa outra casa, conseguem colorir os 
dias das suas crianças. Mas o mais doloroso são todos os momentos em que 
o meu telefone ou o da criança não toca. Todos aqueles dias em que sei que 
aquela criança espera numa janela por uma visita que não chega. Todos os 
meus natais em que temo que o meu telefone toque. 

Trabalhar com meninos em risco é isto: é termos a nossa agenda no 
momento em que acordamos e levá-la sempre ao nosso lado. É sabermos 
que um telefonema pode mudar o nosso dia. É sabermos que temos muitas 
famílias em nós. É sabermos que para muitos meninos somos o único 
adulto em quem confia os seus segredos, os seus medos e que nos chama 
quando está em perigo. É ouvirmos a sua raiva, a sua maior dor, o seu 
sorriso quando nos apresenta os pais ou irmãos. É criarmos esperança e 
acreditarmos na possibilidade de transformação. 

Afinal, ainda estou na minha cama. O meu telefone está em silêncio, mas 
já abri a agenda. Abri? Nunca a fecho. Por agora, as famílias que entram 
nos meus dias, mudando aquilo que sou, fazendo com que cresça às vezes 
com lágrimas contidas, outras com sorrisos pelas suas conquistas, todas 
elas estão bem. E amanhã? 

Nota: a todos/as os/as colegas que trabalham com crianças em risco. A todos 
que adormecem com os desafios, não poucas vezes, incompreendidos desta 
viagem pela vida das famílias multiproblemáticas. 

Sobre o autor
Fujo de consultórios e de diagnósticos. Entro e conto histórias da Rua. Psicóloga.
liliana.trigueiros@gmail.com
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Andreia Sousa é árbitra e descreve o mundo 
do futebol como "nada fácil" para 
as mulheres.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

+

Saber
UM OLHAR MAIS DEMORADO PARA COMPREENDER.

TEMA DE CAPA
Mulheres de garra

HISTÓRIA & RELIGIÃO
Cláudia Sil

ENTREVISTA
Catarina Marcelino

RUA NEGÓCIOS
Insparedes

MINHOTOS PELO MUNDO
Maria Liquito

AVENIDA DA LIBERDADE
Luís Tarroso Gomes
Rui Marado Moreira
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Mulheres 
de garra

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

TEMA DE CAPA

SÃO JOVENS, ALTAMENTE INSTRUÍDAS E SEM RECEIOS DE EXERCER PROFISSÕES 
MUITAS VEZES ROTULADAS COMO MASCULINAS. NO MÊS DA MULHER, FOMOS 

CONHECER EXEMPLOS DE GARRA FEMININA NUM MUNDO DE HOMENS.
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TEMA DE CAPA

udam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esta pode ser a frase mais 
cliché com que poderíamos começar esta reportagem, mas é exatamente 
sobre tempos e vontades que vamos falar. Tempos de hoje, em que a tra-
dição já não é o que era. Vontades de sempre, em que a força feminina 
conduz um espírito inovador, acompanhado por uma garra que torna todos 
os sonhos em realidade. Ser mulher pode ser um trabalho difícil, mas no 
que toca a trabalho as mulheres minhotas não se rendem à dificuldade. Por 
entre olhares reprovadores e comentários maldosos, lá vão trilhando um 
caminho que desmistifica estereótipos e prova que os rótulos masculinos 
atribuídos a certas profissões já não têm lugar no mundo de hoje. Quem 
disse que uma mulher não pode ser tudo aquilo que quiser?!

MULHER AO VOLANTE É... AGORA UMA CONSTANTE?

São 11h35 e, junto à Avenida Central de Braga, o veículo responsável pela 
linha 95 já aguarda que lhe agarrem no volante. Com um sorriso no rosto 
e um ‘bom dia’ na ponta da língua, Cristina Costa senta-se no lugar do con-
dutor. Ajusta o banco, o volante e o retrovisor de acordo com a sua neces-
sidade, coloca o seu crachá identificativo e começa o seu serviço, ligando o 
“GPS mental” que a orienta pelas ruas da cidade. Cristina é motorista dos 
Transportes Urbanos de Braga (TUB) e, embora nos primeiros tempos este 
título desse azo a reações de estranheza, hoje, mais de três anos depois, os 
passageiros já conhecem o seu profissionalismo e admiram a sua vontade 
de seguir a profissão. “Gosto muito do que faço e já tenho passageiros ha-
bituais, que já me conhecem. Já há um ambiente mais familiar”, conta Cris-
tina, de 45 anos. Instrutora de condução durante 12 anos, a aventura na 
estrada não trouxe grandes dificuldades de adaptação à motorista: “A nível 
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de colegas de trabalho, fui muito bem aceite. Nunca me senti discriminada 
por eles. A nível de passageiros, também sinto que fui bem aceite, embora 
houvesse sempre um ou outro que torcesse o nariz. No meu caso, senti que 
as mulheres me discriminavam mais. Os homens achavam mais piada. Mas 
notei que, no início, havia passageiros que tinham receio de seguir viagem 
comigo. Notava algumas caras assustadas”, relembra, bem-disposta. 

Num universo de cerca de 200 homens trabalhadores da TUB, Cristi-
na e mais seis colegas são as únicas mulheres em atividade. “As mulheres 
trouxeram maior sensibilidade ao serviço dos autocarros. Acho que temos 
maior cuidado e atenção aos passageiros”, acredita a motorista. Mas nem 
tudo é um mar de rosas. “Conduzir um autocarro é super fácil e os meus 
passageiros tratam-me bem. O meu maior problema são os outros condu-
tores na estrada. Os condutores de ligeiros não têm noção ou não têm bom 
senso para compreender o que é um veículo grande e a dificuldade que 
pode ser fazer determinadas manobras. E, quando veem que é uma mulher 
ao volante, pior! 'Não passas porque és maçarica!' é apenas uma das frases 
que já ouvi. Já me trataram mal, já me chamaram nomes, mas o que é que 
eu posso fazer? Não vou fazer asneiras e estragar o veículo, passando por 
cima de passeios, por exemplo. Quando é assim, sossego, puxo o travão 
de mão e espero que os ligeiros percebam que eu, com um veículo deste 
tamanho, não posso fazer milagres”, explica Cristina.

Seguindo o seu percurso habitual, cumprimentando os veículos dos co-
legas que por ela passam com sinais de luzes ou acenos, Cristina continua 
com profissionalismo e simpatia. “Quero que as pessoas verifiquem que 
faço o meu trabalho tão bem como qualquer homem. Não sou beneficiada 
em nada e tenho de fazer exatamente as mesmas coisas que os homens 
fazem. Quero mostrar o meu profissionalismo”, assegura a motorista. 



32 SABER

TEMA DE CAPA

Aumentando a velocidade, quase sem tirar o pé do acelerador, partimos 
à descoberta de três mulheres que, movidas pela influência paterna, ingres-
saram num mundo tão adorado pelo sexo masculino: o desporto automó-
vel. Nesta história não há trânsito e o veículo perde tamanho, mas há uma 
semelhança: a estranheza de ver uma mulher ao volante. Joana Barbosa, 
Sofia Mouta e Daniela Marques são de Braga e encontraram na velocidade 
uma mescla de emoções que lhes preenchem a alma. Joana, filha de um 
piloto de automóveis dos anos 1980 e envolvida no negócio da Stock-Car, 
nasceu entre automóveis, mas só em 2013 decidiu começar a competir. 
Conduzindo o seu Ford Fiesta R2 devidamente decorado, Joana tem com-
petido em ralis, como foi o caso do recente Rally Serras de Fafe. Ao seu 
lado vai Sofia Mouta, filha de um cronometrista e outra apaixonada pelas 
quatro rodas. “Já fiz campeonato de montanha, já fiz várias edições da 
Rampa da Falperra e desde o ano passado que sou navegadora da Joana”, 
conta. Juntas, Joana e Sofia vão mostrando ao público deste desporto que 
ser mulher não é entrave para fazer seja o que for. “Nos primeiros tempos, 
os ares de admiração eram muitos e isso acaba por existir sempre, mas já 
não é como antigamente. Há pessoas que acham muito giro e outras que 
atiram os comentários do tipo “Nossa Senhora, vão espetar-se na primeira 
curva!”, afirma, entre gargalhadas, Joana, acrescentando: “Há sempre al-
gum machismo. Dentro da competição, há homens que não gostam de ficar 
atrás de nós. Não se manifestam muito, mas nota-se bem que lhes ferimos 
o ego”, refere. 

Já Daniela Marques, reconhecida pelas suas prestações no campeonato 
nacional de montanha e principalmente pela paixão com que participa em 
cada edição da Rampa da Falperra, é um dos rostos da loja PDAuto e, como 
não poderia deixar de ser, cresceu com as histórias do pai piloto. Sem me-
dos de acidentes, Daniela conduz um Subaru Impreza STi e acredita que os 
adeptos do desporto automóvel gostam de ver uma mulher ao volante. “A 
ideia de que existem profissões de homem e profissões de mulher é comple-
tamente errada hoje em dia. Fiz uma rampa em Murça e a mecânica que lá 
estava era uma menina, por exemplo. Acho que ainda há quem pense que 
somos o sexo fraco, mas esse é um pensamento cada vez mais minoritário 
porque vemos mulheres a dominar em diversos sectores”, diz a piloto. 
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Saindo dos palcos de competição, trocamos as quatro rodas pelo volante 
de uma mota. Não vamos acelerar demasiado desta vez porque o dever 
chama. Isabel Barbosa é carteira dos CTT da zona de Vila Nova de Fama-
licão há 14 anos e, com um ar descontraído e bem-humorado, distribui 
o correio com a ajuda da sua Suzuki vermelha. Os apetrechos colocados 
na mota são muitos, desde o cesto para transportar as cartas à mala para 
guardar alguma encomenda especial. Tal como as restantes mulheres com 
quem falamos, a história de Isabel conta-se com alguns “Ohh!” de admira-
ção à mistura. “Nunca senti, na empresa, nenhuma diferença de tratamento 
entre mim e os meus colegas homens, mas na rua noto que, principalmente 
as mulheres, não acham que eu devia exercer esta profissão. Um exemplo: 
tive de ir fazer um serviço a Viana do Castelo e a chefe não gostou muito 
da ideia de me dar uma mota para eu trabalhar”, relata Isabel. “Agora já 
não noto tanto espanto, mas nos primeiros tempos as pessoas achavam 
estranho ver uma menina carteira. A essas pessoas eu só perguntava: 'em 
que século vive?' porque hoje há mulheres em todas as profissões. Aliás, 
as mulheres são tão profissionais como os homens. A minha perspetiva é 
esta: não importa ser homem ou mulher, o que importa é a personalidade 
e a dedicação ao trabalho”, garante a carteira. Mãe de duas filhas, Isabel 
trabalhou até aos seis meses de gestação durante a sua última gravidez. 
“Fiz o meu serviço exatamente igual até que o meu chefe disse que eu tinha 
mesmo de parar. Eu acho que me senti mais grávida depois de ir de licença! 
Foi uma experiência muito engraçada e eu adorei! Toda a gente tinha imen-
so cuidado comigo e, apesar de fazer muitas horas de trabalho, sempre me 
senti muito bem”, recorda a menina carteira. Entregando cada correspon-
dência com um sorriso rasgado, Isabel aponta os dias de chuva como o 
pior da profissão, mas garante que as relações que estabelece com quem se 
cruza pelo caminho fazem esquecer qualquer dia mau. Às mulheres, Isabel 
deixa uma mensagem direta: “Nós todas conseguimos fazer tudo. Temos é 
de ter força de vontade e gostar daquilo que fazemos!”.

NUNCA SENTI, NA EMPRESA, 
NENHUMA DIFERENÇA DE 

TRATAMENTO ENTRE MIM E 
OS MEUS COLEGAS HOMENS, 

MAS NA RUA NOTO QUE, 
PRINCIPALMENTE AS MULHERES, 

NÃO ACHAM QUE EU DEVIA 
EXERCER ESTA PROFISSÃO.
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DEIXEM A MENINA JOGAR!

Pisando o relvado com as cores do SC Braga, Me-
lissa Antunes ocupa a posição de meio campo na 
equipa feminina desde o início deste ano. Dona 
de um talento que nos surpreende, Melissa vai 
dando uns toques na bola enquanto nos prepara-
mos para a fotografar. Um toque de joelho aqui, 
um toque de cabeça ali e eis que um beijo na 
bola nos arrebata por completo. A paixão pelo 
futebol é algo que Melissa descreve como um 
prazer enorme, principalmente agora que veste 
as cores do clube que, desde pequena, via jogar 
no 1º de Maio. Jogou entre rapazes, em equipas 
mistas, até os regulamentos deixarem de permi-
tir e então, com 15 anos, voltou-se para o futsal. 
Aperfeiçoando a sua técnica, treinando todos os 
dias, a jogadora continuou no futebol através da 
seleção nacional sub-19 e da seleção nacional A, 
até chegar ao momento em que as portas do SC 
Braga se abriram. “Durante todo o tempo, quer 
no futsal quer no futebol, nunca senti nenhum 
tipo de discriminação nem ouvi comentários 
menos próprios. Sempre recebi o carinho das 
pessoas por jogar. Sempre ouvi elogios, curiosa-
mente, na sua maioria, vindos de homens. Posso 
dizer que, no meu caso, nunca vivi o paradigma 
de que nós, mulheres, não sabemos jogar futebol”, garante Melissa, adi-
cionando que, a seu ver, quando se é assíduo, cumpridor e respeitador 
não há espaço para diferenças. “No meu entender, na hora das escolhas, 
o mais importante não é o género, mas sim duas coisas: a competência e 
o compromisso”. Tecendo elogios ao clube do seu coração, Melissa refere 
que a maior dificuldade que teve de ultrapassar no mundo do futebol foi o 
facto da nossa sociedade não ver a profissão de jogadora de futebol como 
suficientemente estável para o futuro. “No futebol masculino poderia jo-
gar e, com um bom salário, garantia um futuro. No feminino, não”, conta 
Melissa, aproveitando para destacar a importância dos pais para quebrar 
estas barreiras. “O fator crucial baseia-se nos pais aceitarem que as filhas 
joguem futebol”, remata. 

Ainda dentro das quatro linhas, damos a palavra a Andreia Sousa, mu-
nida de apito, cartões, bandeirinhas e, claro, uma bola debaixo do braço. 
Andreia é árbitra desde que um anúncio no jornal, encontrado há dez anos, 
lhe apresentou um mundo “que não é nada fácil”. “Quando comecei a ar-
bitrar, não haviam muitas mulheres nesta área. Foi difícil, especialmente 
na parte prática, porque em termos de regras tudo foi fácil. Senti que tive 
de trabalhar o dobro nas provas físicas, porque fiz as provas de homens e 
é muito complicado. Mas fui treinando e mostrando que estava ali para 
trabalhar e isso foi importante. Agora, acho que já temos um quadro fe-
minino mais alargado e as pessoas já acham mais piada. Por exemplo, se 
um homem árbitro errar duas ou três vezes já é tradicional começarem os 
insultos, mas se uma mulher árbitra errar três ou quatro vezes, já não se 
importam”, descreve Andreia, num jeito divertido. Arbitrando jogos mas-
culinos e femininos, tanto a nível distrital, na primeira divisão, como a ní-
vel da Federação Portuguesa de Futebol, em jogos do campeonato femini-
no, Andreia já tem no seu portefólio jogos importantes, incluindo até jogos 
femininos do SC Braga e do Vilaverdense. “Depois, a nível internacional, 
subi no ano passado a árbitra assistente e faço torneios e jogos interna-
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cionais com árbitros internacionais”, acrescenta. Mantendo uma profissão 
paralela, consultoria informática, Andreia tenta treinar todos os dias para 
se manter em forma e para mostrar que ser mulher não é razão para não 
seguir um sonho. “O nosso país está, lentamente, a mudar. Seja a nível de 
futebol, de arbitragem e de outras profissões que eram tradicionalmente 
de homens. As mulheres estão cada vez mais a ser introduzidas e postas à 
prova. Por isso, nós somos tão capazes como os homens! Basta empenhar-
mo-nos e conseguimos fazer exatamente o que eles fazem ou até melhor”, 
assegura a árbitra. 

“AS OBRAS NÃO SÃO PARA MULHERES!”

Equipada a rigor, Ana Margarida Santos passou grande parte da sua vida 
num ambiente típico de homens: a construção civil. Formada em Geologia, 
no ramo de Recursos e Planeamento, e detentora de várias formações na 
área da Segurança, Qualidade e Ambiente, Ana Margarida é hoje técni-
ca superior de Segurança e Saúde no Trabalho e tem muitas peripécias 
para contar. “O meu primeiro grande projeto foi na área da Qualidade e 
Ambiente na obra da SCUT no norte litoral, em Vilar de Mouros. Foi um 
choque! Realmente era um mundo de homens e comecei a aperceber-me 
de muita coisa que ia além do trabalho. O primeiro momento de choque 
foi a entrevista de emprego. Tive logo a sensação de assédio. Recordo-me 
perfeitamente de comentarem o meu aspeto, de imediato. Durante esse 
ano, chegava todos os dias a casa a chorar”, relembra a técnica, contan-
do-nos os casos em que teve, literalmente, de fugir da obra para não pas-
sar por situações mais perigosas do que apalpões e toques pelo cabelo. 
“Depois, fui para outro projeto, em Gibraltar, e a grande barreira que tive 

foi a geração mais velha. Os encarregados não me aceitavam porque, em 
primeiro lugar, era nova e, em segundo, era mulher. Tive que me empenhar 
a dobrar. A pergunta 'O que é que estás aqui a fazer?' e as insinuações como 
'As mulheres não trabalham nas obras!' foi o que eu mais ouvi nessa fase da 
minha vida”, refere Ana Margarida. No entanto, Ana Margarida ficou grávida 
enquanto estava em Gibraltar e o carinho dos seus trabalhadores foi algo 
que a surpreendeu, colocando em evidência outra face do mundo das obras. 
“Foi espetacular! Todos eles me ajudavam imenso e tinham imenso cuidado 
comigo”, recorda. Atualmente, a técnica superior prepara-se para mudar o 
rumo da sua vida, apostando na gestão da oficina mecânica do pai. “Mais um 
mundo de homens!”, diz-nos. “Em termos de obra, 99% das vezes senti-me 
uma rainha, uma estrela. Claro que tive situações de maltrato e aí tive de me 
impor, mas acabei por perceber que a idade me trouxe outras preocupações, 
como as minhas filhas. E se me acontece algo? E se há algum acidente em 
obra durante a minha orientação? Na minha opinião, não existem profissões 
de homens ou de mulheres, mas, com o tempo, percebi que tinha de abdicar 
da minha profissão por ser mulher, por ser mãe”, afirma. Acreditando que as 
mulheres são mais perfeccionistas e organizadas e, por isso, uma mais valia 
no mundo do trabalho, Ana Margarida diz ter pena que a nossa sociedade 
não tenha maior sensibilidade para perceber que há profissões que colocam 
as mulheres em maiores dificuldades e que podiam haver saídas diferentes 
no momento em que a vontade dá lugar à saturação. “As mães chegam a uma 
altura em que sentem a necessidade de pôr a carreira em segundo plano. E 
se as empresas pensassem numa estratégia que permitisse ter maior flexi-
bilidade em termos de horários de trabalho, por exemplo?”, questiona Ana 
Margarida. Sem resposta à vista, a técnica vê o seu futuro longe das obras. 
“Cheguei ao meu limite”, desabafa. 

O PRIMEIRO MOMENTO DE 
CHOQUE FOI A ENTREVISTA 

DE EMPREGO. TIVE LOGO 
A SENSAÇÃO DE ASSÉDIO. 

RECORDO-ME PERFEITAMENTE 
DE COMENTAREM O MEU ASPETO.
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“NUNCA BAIXEI OS BRAÇOS”

Agarrada a uma corda, Mariana Vieira, jovem natural de Vieira do Minho, vai 
puxando, com todas as forças, o seu futuro. Em 2013, após uma passagem pela 
Universidade do Minho, Mariana optou por seguir caminho na Academia Militar 
candidatando-se ao curso de Polícia de Segurança Pública. “Chumbei numa das 
provas físicas e fiquei extremamente desmotivada. Tinha menos de dois meses 
para prestar provas na Academia Militar e só sabia que queria conseguir”, recor-
da a jovem. Nunca baixando os braços face às dificuldades, Mariana conta-nos 
que passou vários dias a treinar para ultrapassar um tenebroso muro nas provas 
físicas. “Eu nunca tinha praticado nenhum desporto de forma prolongada, mas 
descobri que com treino específico qualquer ser humano consegue desempenhar 
aquilo a que se propõe. Acredito na força de vontade e que, com foco, chegamos 
onde queremos”, diz. Longe de casa, mais propriamente a 400 km, Mariana tem 
apenas cinco companheiras de curso mulheres, mas garante que nunca se sentiu 
inferiorizada devido ao seu género. “Os meus camaradas homens tratam-me 
como um par”, declara.

Do Exército partimos para a Saúde, acompanhando Juliana Louro, assistente 
hospitalar do Hospital de Braga. Colaboradora da VMER desde 2012, a anestesista 
de profissão afirma que o ramo da Saúde em Portugal já é maioritariamente com-
posto por mulheres, apesar dos horários frenéticos impedirem, por vezes, manter 
relações amorosas estáveis e exercer o papel de mãe, papel que Juliana tem adia-
do. No entanto, em questões de género, Juliana é bastante direta: “É muito mais 
necessário ser inteligente do que ter força. É preciso dedicação. Neste ramo mar-
cado pela imprevisibilidade, ser mulher não é uma desvantagem. Nunca senti isso. 
Claro que mundo da Medicina há especialidades cirúrgicas onde ainda se veem 
mais homens, mas a tendência é que isso se altere e o mundo terá de se adaptar”, 
explica. Exercendo uma profissão onde a sensibilidade é fator crucial, Juliana tece 
elogios à equipa que compõe a VMER, colocando em evidência que a distinção 
entre homens e mulheres não faz qualquer sentido quando a missão é salvar vidas.

Munidas de garra e coragem, as mulheres do Minho provam, todos os dias, 
que não há profissão que as possa demover. São mulheres que seguem os sonhos 
e, mesmo com as pedras no caminho, atiradas por pessoas que nem sempre 
compreendem o porquê de as mulheres saírem da sua zona de conforto, não 
desistem quando ouvem a questão 'Uma mulher aqui?'. 
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Não mulher, não chores”, cantava Bob Mar-
ley, adepto e grande divulgador da religião 
rastafári, na letra de uma das suas mais 
famosas músicas de reggae. Referia-se nes-
sa música à condição de uma mulher que 
vivia num gueto urbano na Jamaica e que 
expressava assim, chorando, a acrimónia 
da vivência num ambiente pobre e violento 
onde a superação da perda era uma exi-

gência constante. Discutida a letra, o que se pretendia não era expor uma 
mulher frágil, vítima, mas antes humanizar os habitantes do gueto que, con-
denados àquele contexto social abstruso, parecia não terem sequer direito à 
expressão do pesar e da tristura. Não é por acaso que a uma mulher é entre-
gue o papel de humanizar. A religião rastafári (a designação rastafarianismo 
é rejeitada pelos adeptos por se tratar de um ismo) é também uma religião 
descendente das religiões abraâmicas com origem no médio oriente e é daí 
que vem a importância da mulher no equilíbrio da humanidade. 

Na sua génese, as religiões monoteístas abraâmicas distinguiam homem 
e mulher, é certo, sendo que a mulher é reconhecida como um ser biolo-
gicamente equivalente ao homem, mas espiritualmente superior.  Nesse 
contexto espiritual, a mulher era divinizada e engrandecida por ser, além 
de primordial na criação de novos recetáculos de almas em processo de cor-
reção, isenta da necessidade de evoluir espiritualmente. Além disso, apenas 
a mulher era capaz de alcançar os níveis de consciência mais elevados, 
nomeadamente a emanação do infinito Binah (a grande mãe, o feminino) 
capaz de anular toda a severidade e amargura. Por isso, a mulher era prote-
gida e admirada, alvo de atenções e afetos. E eram e faziam de tudo: chefes 
de estado, negociantes, agricultoras, navegantes, curandeiras, lutadoras 
armadas, sacerdotisas e até deusas. 

Não tardou nem sequer dois milénios a desvirtuar tudo isto. A comple-
xidade dos conceitos associados e o ambiente beligerante permanente da 
região (ainda hoje visível) que extinguiu diversas e importantes culturas 

(assírios, zoroastristas, amoritas, sumérios, antigos egípcios, fenícios, etc.) 
trouxe uma enorme perda de conhecimento e rapidamente se confundiram 
os atributos divinos da mulher com fragilidade. Os cuidados e proteção 
confundiram-se com incapacidade. Novas religiões surgiram e estimularam 
a inferiorização da mulher. Hoje, mais dois outros milénios decorridos, o 
pensamento genérico de que a mulher é um ser menor atinge ferozmente a 
humanidade globalmente estupidificada e fútil, perdida num mundo limi-
tado à dimensão material. Um mundo atual que, para o sagrado feminino 
(e parando de dizer mulher) incumbido da elevação espiritual da humani-
dade, está quase esvaziado de conteúdo. 

Não mulher, não chores. 
 

HISTÓRIA & RELIGIÃO
por Cláudia Sil

No Woman, no cry
“AS RELIGIÕES MONOTEÍSTAS ABRAÂMICAS 
DISTINGUIAM HOMEM E MULHER, SENDO QUE 
A MULHER É RECONHECIDA COMO UM SER 
BIOLOGICAMENTE EQUIVALENTE AO HOMEM, MAS 
ESPIRITUALMENTE SUPERIOR”

Sobre o autor
Sefardita. Corolário: teófila, cientista, livre.
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Sempre atenta e sorridente, encontramos a Se-
cretária de Estado para a Cidadania e a Igual-
dade, Catarina Marcelino, após uma visita à 
Associação Sol do Ave, em Azurém, Guima-
rães. Numa conversa sem tabus, focando a 
presença da mulher na nossa sociedade por-
tuguesa, Catarina Marcelino falou-nos de se-
gregação profissional, da lei da paridade e das 
diretrizes que orientam a sua posição como 

membro do Governo: educação para a cidadania e a abertura de mercados 
de trabalho independentemente do género.

Como mulher, detentora de um percurso notável e ocupante de um cargo 
político importante, a Catarina Marcelino já se sentiu discriminada de 
alguma forma?
Já tive alguns momentos em que me senti discriminada. Tenho um percur-
so num meio que é muito masculino. Na zona de onde venho, concreta-
mente do distrito de Setúbal, nunca senti discriminação na vida política, 
até porque é um distrito onde as mulheres têm, de facto, um percurso ex-
traordinário: a primeira governadora civil que existiu em Portugal foi na 
década de 1980 e foi em Setúbal. Muitas mulheres presidentes de câmara, 
muitas mulheres nas listas para a Assembleia da República... Mas, no meio 
político, já vivi situações um pouco cómicas. Como, por exemplo, ser as-
sessora política de um Secretário de Estado, com quem andava muito pelo 
país, e perguntarem-me frequentemente se eu era a esposa. Eu dizia que 
não e perguntavam então se eu era a secretária, sempre com uma segun-
da intenção na pergunta. Portanto, de facto, a discriminação existe. Uma 
grande discriminação nunca senti, mas isso não significa que não existam 
mulheres que sejam fortemente discriminadas. E eu, quando trabalho, não 
trabalho para o meu caso particular, trabalho para aquilo que é a promo-
ção da igualdade em geral e o combate à discriminação. Em Portugal, as 
estatísticas mostram bem que há discriminação no acesso ao trabalho, nos 
salários, na violência doméstica... Há muito a fazer!

Acaba por existir ainda aquele estereótipo de que existem profissões para 
mulheres e profissões para homens?
Essa é uma questão essencial. A questão dos estereótipos é a base de toda 

a discriminação. Esta questão de que os homens são de uma maneira e as 
mulheres são de outra, que os homens gostam de uma coisa e as mulheres 
de outra, uma questão que entra na vida das crianças desde muito cedo e, 
mesmo que nós, em casa, não estimulemos isso, a sociedade estimula de tal 
forma que as meninas aos quatro ou cinco anos querem ser todas princesas e 
vestem-se todas de cor de rosa e os rapazes querem ser todos – e eu costumo 
dar este exemplo – o Bob, o construtor. É sobre isto que nós temos de atuar 
fundamentalmente. É atuar na educação. Estamos a investir muito na educa-
ção para a cidadania. Porque nós há 20 anos que falamos que é importante 
investir na educação para combater estes estereótipos, que depois promovem 
aquilo que mais tarde se traduz nas grandes desigualdades sociais, mas não o 
temos feito ou temos feito de forma tímida. E, portanto, agora, vamos tentar 
implementar – e quando eu digo tentar, nós queremos implementar, mas 
são sempre coisas difíceis – uma estratégica para o Ministério da Educação 
dentro da escola, em que o grande objetivo é trabalhar os direitos huma-
nos, a não-discriminação, a igualdade de género. Depois, indo ao encontro 
daquilo que me questionava em concreto, que tem a ver com a segregação 
profissional, a verdade é que estes estereótipos se traduzem naquilo que são 
as escolhas profissionais. Nós temos muito mais professoras, muito mais as-
sistentes sociais ou educadoras de infância. São mundos onde os homens 
entram pouco... Depois, temos áreas como as tecnologias, as engenharias 
(talvez menos, mas algumas engenharias notamos logo), onde a segregação 
é ao contrário, onde as mulheres não entram. Então, nós temos de promover 
projetos, iniciativas, ações que façam com que as pessoas, quando escolhem 
as profissões, não tenham estas limitações. 

A maioria das licenciaturas, dos mestrados e dos doutoramentos em 
Portugal são concluídos por mulheres. No entanto, são muito poucas as 
que chegam aos lugares de decisão. Como se pode alterar esta realidade 
paradoxal?
Essa é outra questão. Há a questão da segregação profissional, a escolha das 
profissões, que tem de ser combatida. Nós temos que promover que as me-
ninas escolham formações e áreas profissionais que hoje são habitualmente 
só dos homens... Depois, ainda há outro aspeto ligado a esta questão: os 
salários. As profissões mais masculinizadas são normalmente mais valoriza-
das e mais bem pagas. E, portanto, há aqui também uma questão de rendi-
mento associado à discriminação. Por outro lado, a questão dos lugares de 

“A questão dos estereótipos é
 a base de toda a discriminação”

CATARINA MARCELINO

POR Andreia Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade
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AS QUOTAS DE 
GÉNERO SÃO COMO 

OS APARELHOS 
NOS DENTES: SÃO 
DESAGRADÁVEIS, 

NÃO SÃO ESTÉTICOS, 
MAS AJUDAM 

A CORRIGIR AS 
IMPERFEIÇÕES.
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decisão é importante.  As mulheres têm mais dificuldade, apesar de terem 
mais formação académica, de chegar ao topo, de chegar aos lugares de 
decisão e aos lugares de poder. Porque é de poder que estamos a falar. E, 
por isso, também têm sido feitas algumas iniciativas para combater estas 
desigualdades. Implementamos há dez anos uma lei muito importante: a 
lei da paridade, de 2006, que introduziu quotas de género nas listas aos 
cargos políticos e, hoje, temos resultados, sobretudo no Parlamento (neste 
momento temos 34% de participação de mulheres). As autarquias têm uma 
evolução mais tímida: 26% de vereadoras e presidentes em 308 câmaras - 
temos menos de 10% destas câmaras com mulheres presidentes e aí há um 
problema e há que trabalhar mais. Mas, de qualquer forma, é um diploma 
que está a fazer o seu caminho. E, neste momento, temos em discussão, na 
Assembleia da República, um diploma apresentado pelo Governo para ter 
também limiares de paridade nas administrações das empresas públicas e 
das empresas cotadas em bolsa. Os países que adotaram esta medida tive-
ram transformações nos resultados. A França passou de cerca de 10% para 
30%. Nós, neste momento, estamos com valores muito baixos. Portanto, 
também precisamos aqui de instigar a que haja uma obrigatoriedade que 
leva a que, quando se escolhem estes conselhos de administração, quer 
nas empresas públicas quer nas cotadas em bolsa, haja esta preocupação. 
Porque hoje não há esta preocupação. 

Existem várias vozes críticas que dizem que essa legislação acaba por fun-
cionar um pouco como igualdade forçada. O que acha dessas afirmações?
Eu vou dizer o que acho das quotas. Uma amiga minha, uma vez, disse 
uma frase que eu repito e toda a gente acha que é simbólica. As quotas de 
género são como os aparelhos nos dentes: são desagradáveis, não são esté-
ticos, mas ajudam a corrigir as imperfeições. Este diploma é a mesma coisa. 
Estes diplomas têm como objetivo corrigir, numa sociedade democrática, 
algo que está ao contrário da democracia, que é a incapacidade de acesso a 
lugares sem ser por razões objetivas. Portanto, as quotas são importantes. 
Na política, essas críticas não fazem mesmo sentido porque tudo se orga-
niza por quotas. Esta é só mais uma quota. As concelhias, os conselhos que 
definem as listas de deputados –  dou o exemplo daqui de Braga: não são 
todos daqui de Braga, nem todos de Guimarães, há pessoas de Guimarães, 
de Braga, de Fafe, para criar equilíbrios. Porque as listas representam a 
comunidade e, portanto, têm que representar aqueles que votam nelas. No 
caso das empresas é um bocadinho diferente, mas é uma perspetiva que 
hoje está muito em voga e as empresas ganham com isso. Do ponto de vista 
do negócio, está provado, com muitos estudos que o demonstram, que as 
empresas que têm homens e mulheres na administração têm mais sucesso 
no negócio. Por isso, acho que toda a gente ganha. 

Aquele paradigma de que um homem é mais competente que uma 
mulher é completamente retrógrado?
Eu digo sempre que só discuto a competência das mulheres quando se dis-
cutir a competência dos homens. Acho que isso é logo o primeiro patamar 
de discriminação, porque só com as mulheres é que se coloca a questão 
da competência. E, quando nós olhamos para uma sociedade em que as 
mulheres têm melhores resultados académicos, saem mais mulheres das 
universidades formadas, há mais mulheres doutoradas, é muito estranho 
que depois na competência para a gestão dos negócios só existam homens. 
Há aqui um desequilíbrio. O que estes diplomas vêm fazer é criar um equi-
líbrio. Eu acho que são diplomas que uma sociedade democrática do século 
XXI deve aceitar com naturalidade. 

E qual é o papel do homem para promover essa igualdade de género?
Nós temos uma sociedade em que a promoção da igualdade não é uma 
questão dos homens ou das mulheres. É uma questão da sociedade, uma 
questão de todos e todas nós. Os homens também são discriminados na 
sociedade. Por exemplo, no cuidar dos filhos. Os homens também têm di-
reito de ficar em casa a cuidar dos filhos, de acompanhar a gravidez das 
mulheres, de irem às consultas, de terem o tempo de criar uma ligação 
com o bebé, de verem o bebé crescer, de brincarem, de cuidarem. E o que 
acontece hoje é que esse papel cabe às mulheres e os homens são estigma-
tizados porque não podem usufruir. E isso é discriminação ao contrário. 
Por isso, acho que quando promovemos a igualdade devemos promover a 
igualdade, ou seja, não é as mulheres ou os homens, é uma sociedade mais 
equilibrada, onde homens e mulheres possam ser o que quiserem ser. Se 
o homem quiser ficar em casa, a ser dono de casa, tomar conta dum bebé 
ou tomar conta dos filhos e cozinhar, deve ter o direito de o poder ser. Tal 
como uma mulher que queira não ter filhos e ser CEO de uma empresa 
deve poder ser. A sociedade força as pessoas, por vezes, a seguirem cami-
nhos e a desempenhar determinados papéis. Eu acho que estamos a cami-
nhar, cada vez mais, para uma sociedade onde a liberdade de cada um ser 
o que quer ser é a primeira opção de cada pessoa. É para isso que trabalho 
todos os dias.  



43Observar



44 SABER

L impo, arejado, luminoso. À primeira leitura, 
esta introdução pode soar estranha ao nosso 
leitor tendo em conta que iremos falar de um 
centro de inspeções de veículos automóveis, 
mas é exatamente essa imagem mental que 

tipicamente compõe a ideia associada a este ramo de ne-
gócio que queremos desmistificar. A Insparedes, empresa 
fundada em abril de 1994, é tudo aquilo que um centro de 
inspeção automóvel deve ser: organizada, ampla e profis-
sional. Com um centro em atividade em Braga e outro em 
Paredes, cidade de origem do fundador da empresa, Antero 
Lopes, a Insparedes é hoje gerida por Jorge Pereira, diretor 
técnico no centro de Braga e seguidor das ideias visionárias 
que sempre funcionaram como pedra basilar do negócio. 
“Neste momento, o Antero Lopes delegou-me as respon-
sabilidades de gestão da Insparedes, mas ele é o mentor 
de todo este projeto. Foi graças à sua visão futurista que a 
Insparedes é hoje um centro ímpar. Por exemplo, em 2016, 
os centros de inspeção passaram a ser obrigados a estar 
dotados de mecanismos e infraestruturas que já existiam 
na nossa empresa desde 2007, graças à visão de Antero 
Lopes”, explica Jorge. 

Com 24 funcionários na totalidade, a Insparedes é hoje 
um ícone em termos de inspeção automóvel. Em média, o 
centro de Braga, localizado na zona industrial Sete Fontes, é 
responsável pela inspeção de 80 a 100 automóveis por dia, 
enquanto o centro de Paredes, em Mouriz, dá as boas-vindas 
a um número superior de viaturas diárias: 120 a 150. Fazen-
do um balanço positivo da atividade, Jorge Pereira afirma 
que o volume de faturação, no ano passado, rondou os cinco 
milhões de euros, apontando como meta para 2017 um cres-
cimento palpável. “Temos vindo a evoluir, de ano para ano. 
Posso dizer que o crescimento é mais acentuado no centro de 
Paredes, dada a sua localização e o facto de não existir con-
corrência direta ou próxima. Este ano temos objetivos um 
pouco mais ambiciosos. Queremos, pelo menos, alcançar os 
cinco milhões e meio de euros”, revela Jorge Pereira, acres-
centando que: “em termos de equipamentos e infraestrutu-
ras, eu considero, e garanto com toda a certeza de quem 

conhece bem o mercado, que nós utilizamos equipamentos 
topo de gama. Duvido que existam centros de inspeções me-
lhores que o nosso! Quanto muito, poderão existir alguns 
centros equivalentes”, acredita.

Na verdade, bastam poucos passos dentro das instala-
ções para perceber que a atmosfera da empresa em muito 
se diferencia da tipicamente associada a estes negócios: a 
receção ao cliente é elegante e bem-decorada, a área de 
receção de veículos é limpa e espaçosa e a parte mais admi-
nistrativa é organizada e metódica. “O próprio ambiente da 
Insparedes é diferente. Não é escuro, por exemplo. E isso 
mostra o nosso modernismo. Queremos proporcionar às 
pessoas que cá trabalham e às pessoas que nos visitam boas 
condições, com luz solar. Nós quisemos dar um ar mais 
leve, mais arejado e mostrar que um centro de inspeções 
é um lugar comercial que pode ter um bom ambiente. Por 
exemplo, notamos um aumento substancial de senhoras 
que vêm trazer o seu carro à inspeção, talvez por esta nossa 
preocupação”, realça o gestor.

Apontando um rumo focado na capacidade de melhoria 
em termos de faturação, a Insparedes faz um balanço po-
sitivo da sua atuação no mercado da inspeção automóvel, 
evidenciando como mote principal a fidelização e angaria-
ção de novos clientes. 

RUA NEGÓCIOS

Insparedes
Modernismo e inovação 
POR Andreia  Filipa Ferreira  FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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MINHOTOS PELO MUNDO

Uma aventura por 
três continentes

POR Andreia Filipa Ferreira

MARIA LIQUITO C om apenas 24 anos, Maria Liquito já passou por três conti-
nentes, descobrindo culturas e contando muitas peripécias 
pelo caminho. De Viana do Castelo para a Lituânia, seguin-
do para Kuala Lumpur e aterrando, agora, em Curitiba, a 
jovem aventureira quer continuar a desvendar os mistérios 

do mundo, nem que para isso tenha de partir sozinha pelo desconhecido. 
Sem medos nem receios, Maria Liquito, de Viana do Castelo, arriscou-se 

pelo mundo, colhendo muitas histórias e muitas experiências – umas mais 
amargas que outras. Mas comecemos pelo início. “Primeiro, fiz Serviço Vo-
luntário Europeu na cidade de Šiauliai, na Lituânia. Parti com o objetivo 
de reforçar o meu inglês e desenvolver capacidades pessoais. Mas a minha 
maior aventura veio depois…”, conta-nos Maria. “Achei que devia ter ou-
tra experiência internacional, mas mais direcionada para a minha área de 
formação. Após algumas pesquisas, encontrei uma proposta para a Malásia 
que me pareceu interessante”, refere. De malas e bagagens partiu para Kua-
la Lumpur, onde ia desenvolver funções numa empresa chinesa especialista 
em design para stand de exposições. “Fui contratada como marketing execu-
tive, mas as tarefas acabaram por não ser exatamente aquelas que tinham 
sido descritas. Na Ásia, marketing ainda se confunde com sales”, explica-
-nos a jovem, acrescentando que o continente asiático é sui generis: “Não é 
uma das zonas mais ricas do planeta, mas as pessoas são geralmente felizes 
e não exigem mais do que aquilo que podem ter”. 

Mas, então, e as histórias que trouxe na algibeira?! “O primeiro choque 
foi, naturalmente, nunca haver papel higiénico nas casas-de-banho. Ao bom 
estilo muçulmano, usam mangueirinhas para completar a higiene pessoal, 
coisa que nunca me acostumei”, diz Maria, de um jeito divertido. “Destaco 
também as comidas intensas: quase morri num restaurante indiano, na pri-
meira semana, porque pedi com pouco picante e o empregado disse: ‘Para 
si, menina? Claro que sim!’ e quase me matou com um prato extra picante. 
Acho que para ele aquilo era pouco. Também conheci um restaurante ira-
quiano, apresentado pelos portugueses que viviam comigo, onde as baratas 
andavam em cima da fruta e da loiça. Duas garfadas e fiquei por aí! Ah, e 
comi escorpião! Não sabia a nada…”, menciona Maria, bem-disposta. 

Aproveitando para viajar pelos países em redor, sozinha, Maria conheceu 
Singapura, Tailândia, Cambodja e Vietname, vivendo com pessoas de várias 
culturas e religiões. “Destaco a ilha malaia de Tioman, a incrível Cameron 
Highlands, cidades como Banguecoque ou Chiang Mai, na Tailândia, Saigon, 
no Vietname, ou Siem Reap e Phnom Penh, no Cambodja”, aconselha. 

Já de pés assentes em Curitiba, no Brasil, para onde viajou recentemente 
ao abrigo do programa INOV, Maria Liquito já pode dizer que viveu em três 
continentes e quatro países antes de completar os 25 anos. “E espero não 
ficar por aqui!”, afirma. 
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E m 2015 residiam em Braga quase 10.000 mu-
lheres a mais do que homens. Ainda assim, 
a política é coisa de homens. Tanto quanto 
consegui apurar, somente em 1989 tomou 
posse a nossa primeira vereadora - Maria do 
Céu Sousa Fernandes. Foi provavelmente a 
primeira da história da cidade e a única até 
ao final do século XX. Apenas em 2001 conhe-
cemos a segunda vereadora eleita.

Atualmente, à frente das Juntas de Freguesia temos 36 homens e ape-
nas uma mulher. Esta desproporção tem consequências na composição da 
Assembleia Municipal que conta com a participação, por inerência, dos pre-
sidentes de junta. Assim, apesar da lei da paridade obrigar a uma mulher 
em cada três candidatos, na prática mais de quatro em cada cinco membros 
da Assembleia Municipal são homens - ainda que a presidente seja uma 
mulher. Na Câmara, a situação está um pouco menos desequilibrada: entre 
os 11 eleitos em funções, quatro são mulheres (duas com pelouros). Mas a 
presidência e a vice-presidência são masculinas.

Não nos debatemos apenas com um problema de subrepresentatividade. 
Se atentarmos nos pelouros que foram atribuídos às cidadãs eleitas até 
hoje em Braga percebemos que se circunscrevem a temáticas que pode-
ríamos rotular de mais leves. No atual executivo há duas vereadoras, que 
gerem os pelouros da cultura/educação e juventude/desporto. Os grandes 
pelouros, porém, continuam nas mãos dos quatro homens eleitos. E as em-
presas municipais, com exceção do Theatro Circo, são administradas em 
exclusivo por homens (InvestBraga, AGERE, BragaHabit, TUB). O cenário 
não é muito diferente em Guimarães e Famalicão. Parece que a mulher na 
política está reduzida a um estereótipo que nos faz lembrar ainda o papel 
que o Estado Novo lhe queria impor. Por que razão não temos mulheres a 
dirigir o urbanismo, o planeamento, a proteção civil, as obras públicas ou 
a dinamização económica? 

A não participação das mulheres nas decisões da cidade tem várias ra-
zões. Por um lado, a logística da vida familiar continua a ter em 2017 
um peso determinante, situação que se agrava em caso de monoparenta-
lidade. As mulheres são responsáveis por muitas das tarefas extra - seja 
cozinhar, fazer compras ou tratar dos filhos - que colidem com o horário 
noturno reservado à política ou pelo menos à sua iniciação. E, se não têm 
disponibilidade para esta fase inicial, parece que ficam irremediavelmente 
fora do circuito decisório. Por outro lado, ao assumirem na política missões 
secundárias, acabam por ter menos visibilidade e não servir de exemplo e 
inspiração a outras mulheres. É uma crítica recorrente que a política está 
desenhada de uma forma que parece demasiado aborrecida e inacessível 
aos cidadãos. Creio que as mulheres se sentem ainda mais distantes desse 
mundo tão masculino, tão moroso e tão pouco pragmático.

Mais do que se insistir que é preciso mais mulheres na política, o que é 
importante é perceber como é que elas podem fazer política e fazê-la à sua 
maneira. Pode ser à frente da cidade, duma empresa municipal ou a me-
lhorar o seu bairro. Todavia, enquanto desvalorizarmos e desperdiçarmos 
a opinião, a energia e a sabedoria femininas estaremos a afastar mais de 
metade da população bracarense e estaremos a construir um concelho pior.

(E muitos parabéns à Revista Rua que apostou este ano numa diretora!) 

AVENIDA DA LIBERDADE
por Luís Tarroso Gomes e Rui Marado Moreira  

Precisamos de gestão 
feminina nas 
nossas cidades!

Luís Tarroso Gomes
O advogado que gosta de pensar e planear cidades - e não se conforma. 
projectaravenidas.wordpress.com
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Rui Marado Moreira
Cidadão. Advogado. Liberal. Apaixonado. Livre. Desporto favorito: "mandar vir". Ódio de 
estimação: o poder do Estado.

E m tese, continuo a ser contra quotas de tudo. 
A ideia de que o Estado pode dispor sob a for-
ma de lei sobre quantas pessoas socialmente 
identificáveis como X ou Y tem de haver num 
parlamento, numa empresa ou numa repar-
tição, irrita a pele do liberal que há em mim.

A ‘quota’ é, por princípio, contra as mais 
elementares regras da boa escolha. Por exem-
plo: para os cargos públicos de eleição, a de-

mocracia recomenda que sejam escolhidos os mais votados; na contratação 
do Estado, ou nos concursos para as universidades públicas, a justiça deve 
impor que sejam escolhidos os melhores; e no mundo privado as pessoas e 
as empresas deviam poder contratar quem quisessem, era o que faltava vir 
o Estado meter-se nisso…

Mas a vida ensina-nos coisas. E uma das coisas que me ensinou foi que, 
às vezes, só com um pouco de pragmatismo podem ser vencidas as bar-
reiras que impedem a igualdade. Não falo aqui do igualitarismo, esse mal 
socialista que a todos empobrece, sempre com a estafada desculpa de que 
vai resolver os problemas do povo em geral e do mundo todo em particular. 
Falo da igualdade formal, traduzida numa igualdade de oportunidades e 
de tratamento perante o Estado e a lei, condição essencial da mobilidade 
social e que é, em suma, a igualdade tal como o liberal a vê.

Quis a minha falta de juízo que tivesse passado parte significativa da mi-
nha juventude envolvido na política, onde pude testemunhar que se trata 
de um sector de atividade que ainda apresenta marcas de ter sido concebi-
do por e para homens. Sim, a política é dos mundos mais machistas que eu 
conheci na vida. Desde os horários das reuniões partidárias àquele ‘copi-
nho’ que se vai beber no fim (e onde se trata do verdadeiramente importan-
te), desde as cumplicidades à mundivisão, desde os beijinhos de campanha 
até ao circuito da carne assada, passando pelos olhares e pelas maledicên-
cias e acabando nos apadrinhamentos ou em coisas tão comezinhas como o 
próprio insulto (sim, porque até o maior insulto que se pode chamar a um 

homem acaba sempre por ofender sobretudo a sua mãe), tudo, literalmente 
tudo, é pensado para que só mulheres com traços de personalidade muito 
especiais possam fazer parte da política.

Mas eis que, há uns anos, o Estado decidiu legislar no sentido de exi-
gir quotas nas listas candidatas aos mandatos políticos. Foi então criada a 
chamada Lei da Paridade. E o que aconteceu desde aí? Elas apareceram e 
estão a dar cartas.

Não deve haver cargo político nenhum no país onde este efeito positivo 
não seja já visível. Em particular nas autarquias, fruto da composição das 
listas nas últimas eleições autárquicas, não há já praticamente um municí-
pio no país onde uma ou duas vereadoras e uma série de deputadas muni-
cipais não estejam a mostrar tanta ou mais competência do que aquela que 
imaginaríamos a qualquer homem no seu lugar. São, na sua maioria, pes-
soas de quem os partidos dificilmente se teriam lembrado para exercer car-
gos públicos se não fossem as tais ‘quotas’ que tanta urticária me causam.

Assim sendo, dou a mão à palmatória e brindo a esta pequena revolu-
ção. Que as grandes mulheres deixem de aparecer por detrás dos grandes 
homens e passem a aparecer ao lado, à frente, enfim, onde calhar. E, sobre-
tudo, que um dia deixe de ser preciso haver quotas. 

Ao lado de grandes 
homens queremos 
grandes mulheres





Captain Boy é Pedro Ribeiro e apresentou 
recentemente o seu primeiro álbum 
intitulado "1".
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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IMPRESCINDÍVEIS

A pesar de terem sido associados às doutrinas 
de Ronald Reagan e muito criticados por 

supostamente defenderem valores antiquados e 
descabidos, vistos hoje, muitos dos filmes interpretados 
ou realizados por Sylvester Stallone nos anos oitenta 
resistem a essas críticas por darem um passo em frente 
na descrição e na exaltação do sonho americano. 
Igor Stravinsky disse, falando de música (mas podia 
estar a falar de literatura, pintura, escultura, ou de 
cinema), que para se avançar e progredir numa arte era 
preciso ter a tradição enraizada em nós, sem repetir as 
fórmulas do passado, mas entrando antes num jogo 
de diálogos permanentes entre passado e presente 
para chegar à fórmula do futuro. Stallone, talvez por 
ter vivido de trocos e favores de amigos durante os 
anos sessenta e setenta, erigiu a saga Rocky num ato 
perfeitamente lúcido que se distanciava das políticas 
contemporâneas reinantes por mostrar um percurso 
individual, na personagem de Rocky Balboa, que se 
confundia com o seu próprio percurso de tentativas 
atrás de tentativas para vender o seu guião aos manda-
chuvas de Hollywood. Associa-se isto a Frank Capra, não 
porque Capra fosse capaz ou quisesse sequer realizar 
filmes assim, que não era nem queria, fazia outros 
filmes, mas porque há uma tentativa de transformar os 
ensinamentos e o trabalho dele e doutros realizadores 
noutra coisa, diluída de forma a questionar e abordar os 
problemas e as formas contemporâneas. Pode-se dizer o 
mesmo de Sam Peckinpah em relação a Howard Hawks, 
de Michael Cimino em relação a John Ford, etc.

Falar hoje de Sylvester Stallone nestes termos talvez 
faça estremecer as convicções de certas elites culturais 
bem teimosas e decididas nas suas preferências bem 
polidas, refinadas e arrumadas nas gavetas respetivas. 
Ainda bem, porque às vezes defendem e exibem 
autores que avançam no vazio com a caução da sua 
imaginação delirante, mas que não conseguem fazer 
nada que não seja banal e nos queira enganar com a 
sua ostentação. Para eles fica o recado e a provocação: 
aos melhores filmes de Lars von Trier, Alexander Payne, 
Michael Haneke, Miguel Gomes, Edgar Pêra, Sion Sono, 
Alejandro González Iñárritu e Todd Solondz oponham-
se os piores de Sylvester Stallone. É a diferença entre 
o que há de desaparecer um dia, finalmente reduzido à 
sua insignificância, e o que fica como ponte de diálogo 
infindável com novos filmes e gerações futuras, passado 
sempre presente.

* O Lucky Star – Cineclube de Braga exibe, nas terças-
feiras de março, The Sicilian, de Michael Cimino (dia 
7), Running on Empty, de Sidney Lumet (dia 14, com 
apresentação em vídeo por José Lopes), Do The Right 
Thing, de Spike Lee (dia 21, com apresentação em 
vídeo por Carlos Nobre – a.k.a. Carlão a.k.a. Pacman) e 
Gremlins 2: The New Batch, de Joe Dante (dia 28, com 
apresentação em vídeo por Manuel Pinto Barros). 

Os anos oitenta (III)*
Cinema

POR João Palhares

Abertas as candidaturas 
para Prémio de História 
Alberto Sampaio
Estão abertas as candidaturas para o 
Prémio de História Alberto Sampaio, 
que tem como destino galardoar um 
estudo de investigação científica, no 
âmbito da história económica e social 
portuguesa, ou no âmbito de outros 
domínios historiográficos associados 
ao legado de Alberto Sampaio. 
O prémio que tem o seu prazo de 
entrega de estudos a concurso até 
31 de Maio, tem um valor de seis mil 
euros e é atribuído anualmente por 
um júri nomeado pela Academia das 
Ciências de Lisboa.

Primeiras confirmações 
para o Milhões de Festa '17
Já são conhecidos os primeiros nomes 
para a edição número dez do Milhões 
de Festa. O festival de música decorre 
de 20 a 23 de julho em Barcelos. A 
organização divulgou que Gaslamp 
Killer, Sarathy Korwar e Sex Swing 
são os primeiros nomes a garantir 
presença no local.

15 anos de Sons de Vez
Continua o festival Sons de Vez. 
Até ao final deste mês estão ainda 
programados os concertos de Bezegol, 
Bed Legs, Twist Connection ou até 
de Maze. Os bilhetes podem ser 
comprados na Casa das Artes de Arcos 
de Valdevez e são colocados à venda 
no início da semana dos respetivos 
concertos.

CONCURSO

FESTIVAIS

Estreia absoluta de 
Douglas Dare em Portugal 
acontece no Theatro Circo
Douglas Dare, muitas vezes 
comparado a músicos como James 
Blake ou Thom Yorke, marcará a sua 
estreia em Portugal no majestoso 
Theatro Circo diante de um público 
que já se habitua a assistir em 
primeira mão a grandes promessas 
do panorama da música mundial. 
Fará a sua estreia absoluta em terras 
portuguesas no dia 12 de Maio, pelas 
21h30, no Theatro Circo, em Braga.

shairart destaca seis 
promissores artistas 
nacionais em Braga
No passado dia 4 de março, a shairart 
inaugurou a exposição Be a collector, 
uma mostra coletiva de seis artistas 
contemporâneos portugueses (Diogo 
Góis, Francisco Ferro, Florisa Novo 
Rodrigues, Luís Freitas, Miguel Neves 
Oliveira e R. Gritto). Todas as obras 
da exposição, em exibição até dia 
29 de abril, estarão disponíveis para 
aquisição.

MÚSICA 

ARTE 
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P ois bem, a Revista Rua celebrou recentemente 
um ano de existência.  Um ano que - num pla-
no mais pessoal, claro -  trouxe-me o prazer 
enorme de poder escrever sobre música e cul-
tura. Um ano findado, e em retrospetiva, fi-
cam vários temas abordados, uns mais atuais 
do que outros, mas sempre com o intuito de 
falar e pensar sobre o panorama musical e 
cultural nacional, e não só. Há mais música, 

mais locais para se fazer música, onde tocar e sobretudo para quem tocar. 
Fazendo um balanço, por exemplo, dos últimos dez anos, o progresso da 
proliferação musical em Portugal é gigante e este é um assunto sobre o 
qual nos devemos debruçar. O que se passou para toda esta - boa - azáfama 
musical de bandas nacionais? Há melhores músicos hoje do que os que 
apareciam antes? Quais são os motivos?

Há dias, e creio que não cometo nenhuma inconfidência por contar esta 
história, conversava com o João Carvalho - um dos principais programado-
res e responsáveis pelo NOS Primavera Sound Porto e pelo festival Vodafone 
Paredes de Coura – que me contava precisamente que há uns dez anos tinha 
uma tremenda dificuldade em levar projetos nacionais a Paredes de Coura 
e que, nos dias que correm, a dificuldade é precisamente o oposto: filtrar 
as bandas no meio de tanta oferta de qualidade que hoje existe. Passou-se 
dum canónico predomínio das cidades de Lisboa e Porto para praticamente 
termos nova música a aparecer - e a ser conhecida - de norte a sul do país. 
Um exemplo é o que se passa aqui perto, como em Braga e Guimarães. A 
proliferação e a produção musical são uma realidade mesmo ao lado da 
nossa porta. Acontece hoje e aqui. 

Algo que pode explicar, a meu ver, esta nova realidade, esta força que 
a música hoje possui, não passa tanto pelos meios que, à priori, seriam os 
mais óbvios e indicados, como por exemplo, a rádio. Claro que a rádio é 
a força motriz de qualquer banda, seja em Portugal, seja lá fora. Porém, 
quantas rádios se preocupam verdadeiramente com o que de novo se faz e, 

sobretudo, fora do quadrado comercial que tanto querem fazer as pessoas 
engolir? Quantas rádios cumprem a verdadeira missão de mostrar música 
nova e de apoiar estes que hoje aparecem, mas que amanhã estão nos prin-
cipais palcos? São dez em 1000 e isso é muito pouco. 

De grosso modo, as bandas passaram a apresentar o seu trabalho, a sua 
música nas redes sociais, num mural que enche o nosso feed de notícias, 
e o papel de apresentar ou estrear na rádio começa a passar para um se-
gundo plano. São novos tempos, com novas necessidades e que exigem 
novas soluções. O papel da internet, mais do que ter o poder de tornar 
uma música que é publicada às 10h da manhã ter cinco mil visualizações 
às 22h da noite, permite às pessoas que fazem música pensar ‘a’ música. 
Ou seja, permite às pessoas que compõem, fazê-lo inserido numa lógica de 
mercado: a eterna dicotomia procura e oferta. Se, por um lado, se conhece, 
por outro aprende-se. Pode parecer que não, mas são coisas distintas. E é aí 
que tudo muda: quando um grupo de pessoas comprometidas em compor 
música se junta num estúdio ou sala de ensaio e já tem linhas orientadoras 
para seguir. Claro, parte-se sempre do zero, mas é um zero fundamentado 
e isso faz a diferença. 

De resto, espero que, por daqui a um ano, esteja na mesma aqui a falar 
sobre a vivacidade ainda maior da música nacional e, se possível, do que 
se faz aqui nesta região tão bonita que é o nosso Minho. Parabéns à Revista 
Rua, venham muitos mais.  

MÚSICA
por José Manuel Gomes

Há um ano na Rua e 
tanto ainda para falar
“FAZENDO UM BALANÇO, POR EXEMPLO, 
DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, O PROGRESSO DA 
PROLIFERAÇÃO MUSICAL EM PORTUGAL É 
GIGANTE”

Sobre o autor
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

CAPTAIN BOY  
LEVAR O TEMPO A BOM PORTO

POR Nuno Sampaio

DESTA VEZ, NÃO FOI CAPTAIN BOY CONVIDA, FOI A RUA A CONVIDAR. FALÁMOS 
COM PEDRO RIBEIRO SOBRE O SEU PRIMEIRO ALBÚM "1" E AS HISTÓRIAS QUE 

COM ELE, E ANTES DELE, VIERAM.
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O que queres que eu te pergunte?
(risos) O porquê da capa do álbum.

Qual é a história da capa do álbum?
Quando comecei a fazer o álbum, tinha em mente 

construí-lo de uma maneira mais crua, mais natural, com sonoridades 
cruas e sem grandes efeitos. Naturalmente o álbum tomou esse rumo, cru 
e despido, que fala sobre algumas fragilidades. No final, quando decidi 
estruturar a capa, lembrei-me de usar uma fragilidade minha que é o facto 
de eu ser daltónico, por isso, não consigo ver o que está aí escrito. Sei que 
é o número 1 porque me ajudaram a escolher. 

De onde surgiu o nome Captain Boy?
Tinha um primeiro nome, The Boy With The Big Feet, só que era muito 
extenso e pouco perceptível. Entretanto estava a falar com um amigo meu 
que tinha lido uma história, O Capitão dos Quinze Anos, de Júlio Verne, 
que deu a ideia de Captain Boy. Eu gostei. É um nome que engloba duas 
realidades: o puto, mais criativo, e o capitão, que coloca ordem no processo 
criativo.

Quando é que surgiu a ideia da música na tua vida?
Desde pequeno que gosto de música. O meu pai era baixista e ensinou-me 
a tocar bateria. Mais tarde, fui estudar para Barcelos, onde tive um ou dois 
projetos com amigos. Eu tocava bateria, mas queria um instrumento que 
fosse mais fácil tocar e cantar ao mesmo tempo: decidi aprender a tocar 
guitarra. Quando regressei comecei a compor. Passado um ano achei que já 
tinha alguma coisa para mostrar e foi aí que decidi gravar. 

Vives apenas da música?
Gostava, mas não. 

Um dia esperas conseguir viver apenas da música?
É um pergunta um bocado subjetiva porque eu gostava de viver só da mú-
sica, mas não inteiramente do meu projeto. Acho que não seria fiel a mim 
mesmo se vivesse apenas do meu projeto. 

Quais são as perspetivas para o futuro? 
Gostava que isto desse pelo menos para eu ter tempo para criar. Neste momen-
to não é possível. Gostava de percorrer a Europa ainda este ano. Já tenho dois 
concertos marcados para Espanha, mas queria conseguir tocar noutros locais, 
também para conhecer gente nova e tocar com pessoas diferentes. 

Algum sítio em Portugal que ainda não tocaste e gostasses de tocar?
Gostava muito de ir aos Açores. A uma ilha pequena como o Faial. 

É o teu primeiro álbum. Alguma música mais especial para ti? 
Talvez a “A Boy With The Big Feet” por ser o primeiro nome para o projeto e 
também por ser a música que explica melhor o projeto em si. Tem algumas 
sonoridades, para mim, muito interessantes como uns tambores de fan-
farra que nos remete para aqueles soldadinhos de chumbo que víamos em 
filmes quando éramos crianças. É uma música que me faz viajar. 

Tens alguma mensagem especial que queiras transmitir com o álbum?
Eu decidi fazer uma análise do disco apenas quando estivesse completo. 
Acho que transmite uma espécie de viagem, tanto temporal como espacial, 
que nos remete, não só para uma infância, assim como para uma idade 
mais adulta. É um bocado confuso e eu sou um bocado confuso a explicar 
(risos).

Qual é a tua história com o fotógrafo Johan Bergmark?
Quando fui tocar ao Belém Art Fest, um fotógrafo enviou-me uma mensa-
gem para o Facebook a pedir para se encontrar comigo. Ele ia ver o meu 
concerto e disse-me que gostava de me tirar umas fotos. Eu aceitei. Na altu-
ra não o conhecia. Entretanto fui pesquisar o nome ao Google e reparei que 
tinha um trabalho fantástico! Fotografou personalidades muito conhecidas, 
não só da música mas também do cinema, como Tarantino, Irmãos Cohen, 
artistas que eu admiro muito! 

Como é que correu a sessão fotográfica?
Foi brutal! Depois do concerto pegou em mim e colocou-me em situações 
algo constrangedoras e claustrofóbicas. Por exemplo, fiquei no meio de 
duas colunas. O Johan explicou-me que faz isso para tentar captar o lado 
negro das pessoas que fotografa. Foi um gosto enorme tê-lo conhecido. 

Podes explicar como foi o processo de criação do álbum?
A  “Ballerine” e a “Borders and Land” foram escritas no mesmo dia. Foram 
gravadas de uma forma crua e natural: uma guitarra, o micro a captar tudo 
e o amplificador a enviar os sons diretamente para a mesa. O resto das mú-
sicas foram todas construídas por camadas como faço sempre.

QUANDO COMECEI A FAZER 
O ÁLBUM, TINHA EM MENTE 

CONSTRUÍ-LO DE UMA MANEIRA 
MAIS CRUA, MAIS NATURAL, COM 

SONORIDADES SEM GRANDES 
EFEITOS.

Criaste todas as músicas sozinho?
Sim, excepto a “Honey Bunny” que é do Gil, o meu produtor. Antes de 
entrar em estúdio tinha muitas músicas novas que o Gil ainda não tinha 
ouvido, por isso, fomos criando as tais camadas: primeiro o ritmo, depois 
uma linha de guitarra, outra linha de guitarra e o baixo. No final, tiramos 
o ritmo todo e colocamos aquele que queremos. 

Como criaste as músicas sozinho, qual foi o teu processo individual? 
Eu tenho que fazer tudo à noite quando chego do trabalho porque de ma-
nhã não consigo acordar a tempo para nada! Basicamente, começo a tocar 
uma música e a cantar qualquer coisa. No dia seguinte, ouço a gravação, 
vou buscar uma ou duas palavras e começo a escrever a música a partir daí. 
As letras componho à hora de almoço. Vou para o café sozinho, ponho os 
phones, ouço qualquer coisa e escrevo. 

A primeira vez que vi um concerto teu foi em 2015 na Missa do Galo 
em Guimarães. Lembro-me de teres uma mala velha. Levas sempre 
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I nvariavelmente, dou por mim a escutar trajectos e vidas amorosas 
que nascem, florescem e terminam, neste amplo mundo que é o 

das artes. São histórias que, como tantas outras, podiam acontecer 
em qualquer sítio ou em qualquer área de trabalho. Há lágrimas, há 
corações não correspondidos, há amores que vão daqui até à lua, há 
corpos que se desejam magneticamente e, fundamentalmente, há 
rostos por detrás disto tudo. Escuto, com a generosidade de quem 
está do outro lado do divã, e, por vezes, deixo escapar um sorriso 
quando me apercebo que o conceito de normalidade, de um modo 
geral, se esbate de uma forma que acho perfeitamente deliciosa. 

De que falo? Da sexualidade, daquilo que somos, da forma como 
nascemos, das pessoas nas quais nos tornamos, das pessoas que 
escolhemos amar. Quando começamos a crescer, ensinam-nos que 
os meninos gostam de meninas e as meninas de meninos, portanto, 
quando assumimos os primeiros amores, dentro desta lógica, não 
nos é solicitado que o declaremos publicamente ou mesmo que 
expliquemos aos que nos estão mais próximos, como a nossa família, 
porque é que gostamos daquela pessoa. Agora quando a lógica 
social é, como já ouvi, ‘subvertida’, somos quase automaticamente 
obrigados a racionalizar o porquê de nos termos apaixonado por uma 
pessoa do mesmo sexo ou o porquê de o género nos ser complemente 
indiferente. Falo no plural, porque, em parte, sinto as histórias que 
ouço como minhas.

Os e as protagonistas destas histórias têm as idades mais diversas. 
Alguns são mais seguros do que outros. Em comum, o universo em 
que se movem e que não os questiona. Vejo confusão até ao momento 
em que, finalmente, se começam a integrar no meio e se podem 
assumir como realmente são, uma espécie de busca que termina. 
Creio que, de certa forma, a própria sociedade encara a comunidade 
artística como alocadora dos ‘desvios’ à heteronormatividade. 
E depois, recordo-me de um destes rostos e da sua história. Um 
sorriso a diminuir quando me conta que é apenas quando regressa 
ao quotidiano, fora do seu meio, que sente a total atenção à forma 
como se exprime acerca dos seus sentimentos, à sexualidade que 
finalmente assumiu. O modo como a sociedade encara a necessidade 
de definição da sexualidade, fez com que durante muito tempo se 
autocriticasse por não ser heterossexual.

A civilização do espectáculo, de um modo geral, permite que o 
indivíduo se descubra, se redefina e experimente a sua sexualidade, 
sem qualquer tipo de aprisionamento de ideias ou pré concepções. 
Num mês em que se destaca a mulher, dou igualmente voz a todos 
os que podem viver livremente a sua sexualidade, a todos os que 
se podem exprimir artisticamente lutando contra uma série de 
preconceitos.  

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

.SER OU NÃO SER, 
EIS QUESTÃO.

A Civilização do Espectáculo

POR Cátia Faísco

essa mala para os concertos?
Eu sempre usei malas. Esta foi a minha namorada que me deu. Eu levo 
sempre algumas coisas pessoais para os concertos. Dentro da mala tenho 
um bloco onde tento sarrabiscar alguma coisa, letras -  apenas por uma 
questão de segurança - a maior parte das vezes não as uso. Também uso 
os mesmos sapatos durante um ano, sem nunca os trocar. Gosto de olhar 
para eles e sentir que ali existe história. Não é superstição, é uma mania 
qualquer. Agora comprei umas sapatilhas e não quero mais nada (risos). 

Tens um projeto recente que se chama O Capitão Convida. O teu pri-
meiro convidado foi o Steve Smyth. Como é que surgiu esta ideia e 
onde queres chegar com este projeto? 
Surgiu precisamente do convite que fiz ao Steve. Ele é a minha maior in-
fluência viva na música e enquanto artista. O nome surgiu porque gostava 
muito de conseguir convidar mais músicos para virem cá tocar. Nada muito 
estruturado, para já.

Tens alguém em mente para um próximo convite?
Tenho alguns artistas que gostava de convidar, mas não sei se os consigo 
trazer cá. 

Trazer cá alguém é um processo muito complicado?
No caso do Steve não foi muito complicado. Ele é australiano, mas estava 
a passar uma temporada em Barcelona. Se ele estivesse na Austrália seria 
completamente impossível. Não existem assim tantos apoios e as coisas 
apenas são possíveis através da boa vontade das pessoas.  
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Os teus rostos são sobretudo femininos - o teu rosto. São uma alegoria 
imagética do sentido de ser mulher?   
Diria antes que são uma alegoria imagética do sentido de se ser humano. O 
meu rosto e o meu corpo  estiveram sempre mais disponíveis. O retrato fas-
cina-me, mas retratar os outros é muito complexo. O rosto está inteiramente 
ligado à nossa ideia de identidade e de auto-noção. Quando catalogas men-
talmente as pessoas que te rodeiam, atribuis-lhes um rosto. Quer queiramos, 
quer não, estamos todos presos à memória da nossa fisionomia, e não há 
muito a fazer perante este facto, é cultural.
      
Percorrer as tuas páginas é quase como que uma aproximação à leveza 
e à sofisticação da luz dentro de um corpo. Somos levados por rostos 
fortes que se entregam, que se verbalizam. É a tua voz interior num 
disparo?
É. Gosto desta ideia de trazer à luz o que é invísivel ou indizível. O disparo 
é um meio de crescimento, de alastramento, porque quando fotografo, sinto 
que esse algo me incorporou e que eu incorporei esse algo. Uma espécie de 
troca quimico-fisica, metafísica.

Uma mulher que gostasses de fotografar em cima de um telhado numa 
manhã de verão?    
Todas as mulheres que queiram subir a um telhado numa manhã de verão. 

E xistem lugares habitados quase sempre pela tua presença. 
Uma espécie de alter-ego que preenche os espaços vazios, 
ou um mapa emocional onde te podemos encontrar?  
As duas coisas. Fascina-me, na fotografia, essa faculdade (ou 
ilusão) de habitar as coisas. Quando vês e és capaz de registar 

o que vês, ou quando não vês, e mesmo assim o registas, há um processo de 
memória que te predispões a desencadear internamente e ao qual não podes 
fugir. Para mim, o ato de fotografar é um ato de performance vivencial: o que 
quero comunicar quando escolho fazer uma imagem é, antes de qualquer 
outra coisa: “eu estou aqui e sou agora”. Uma espécie de luta contra a ce-
gueira do passar do tempo em que subverto o próprio tempo. E sim, estar ali 
implica habitar um espaço, implica uma disposição para o mundo real e uma 
aceitação do que quer que venha do outro. Implica uma procura e aceitação 
do vazio. Fotografar é um acto de caça contemplativa e eu defendo que ob-
servar, ou absorver a imagem fotográfica, também o deveria ser. 

Acredito que criar através da imagem fotográfica é fazer o uso máximo da 
nossa liberdade condicionada, porque o ponto de partida da técnica pressu-
põe o registo de algo que verdadeiramente existe (e mesmo que tenha sido 
encenado ou manipulado, tem que existir, química ou fisicamente). Por mais 
que defenda a fotografia como meio de expressão criativa, assumo-a como 
inevitável ferramenta de documentação; e é talvez a ferramenta de docu-
mentação mais caleidoscópica que conheço.
      

INSTAGRAM 

O espelho de uma mulher
CLÁUDIA FARO SANTOS ESTÁ NA RUA

TEXTO Nuno Sampaio  FOTOGRAFIA @claudiafarosantos







O vinho saiu do Mercado da Saudade 
para as páginas da RUA graças à primeira 
prova de vinhos dinamizada por Rafael de 
Oliveira.
FOTOGRAFIA Nuno Sampaio
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MINHO CICLÁVEL

Dicas de 
sustentabilidade

TENS DICAS OU SUGESTÕES? ENVIA PARA 
BRAGACICLAVEL@GMAIL.COM 

Em 1966, no livro A Dimensão Oculta, Edward T. Hall afirmava 
já que “o automóvel é o maior consumidor de espaço pessoal 

e público que o homem jamais inventou”. Perceber que, há 
cerca de 70 anos, várias vozes se levantavam já no sentido de 
precaver a extensão da relação de dependência entre o homem 
e o automóvel, faz-me pensar no quanto andamos a negligenciar 
estas questões durante todo este tempo.

O surgimento do automóvel modificou a forma de vida das 
pessoas. Se, por um lado, tornou mais fácil percorrer curtas e 
longas distâncias, por outro foi o motor para o crescimento das 
malhas urbanas em extensões tais que inviabilizou que estas 
pudessem ser percorridas a pé, de bicicleta ou mesmo por uma 
rede de transportes públicos eficaz.

Resultado desta trajetória, existe, hoje em dia, um verdadeiro 
síndrome do automóvel. Em Portugal, esta patologia é gritante. A 
possibilidade de não ser possível deixar o filho à porta da escola 
com o seu próprio carro, deixa a maioria dos pais em sobressalto. 
A ideia sequer de ir às compras sem que o carro esteja à porta do 
supermercado aterroriza qualquer consumidor. A hipótese de se 
ir ao ginásio e de seguida prolongar o exercício voltando para casa 
a pé, de bicicleta ou de autocarro, não passa sequer pela cabeça 
dos nossos ‘atletas’. Alternativas há sempre, ou quase sempre.

Enquanto isso vamos permitindo que os nossos centros 
urbanos se vão estrangulando pela presença excessiva de 
automóveis que aumentam cada vez mais o tempo investido em 
movimentos pendulares, impossibilitam a coexistência com outros 
modos de transporte e diminuam o contacto social. Não queremos 
andar a pé ou de bicicleta, não percorremos as ruas das nossas 
cidades, não conhecemos as pessoas que frequentam os mesmos 
caminhos ou lugares que nós. Diz Hall que “quando passeamos, 
aprendemos a conhecer-nos entre nós, que mais não seja de vista”, 
permitindo o fortalecimento das relações humanas.

Não temos que nos incompatibilizar com o uso do automóvel 
em meio urbano, mas antes aprender a gerir a sua utilização de 
forma a que, não apenas a mobilidade se torne sustentável, mas 
também a humanidade das relações. 

Humanidade
(In)Sustentável

Opinião

POR Marta Sofia Silva

O filho do seu vizinho frequenta a mesma escola que o 
seu filho? Que tal combinarem levar alternadamente os 
miúdos à escola e aproveitar para melhorar as relações 
de vizinhança?!

Se a distância lho permitir, que tal começar a ir de 
bicicleta para o trabalho duas a três vezes por semana? 
Se calhar evitar-lhe-ia aquela aula dolorosa de cycling 
ao final do dia. E quem sabe mesmo uma mensalidade 
poupada...

Vai às compras? Alforges, cestos, atrelados, são todos 
boas opções para o seu transporte!

1
2
3

“Ladrões de Bicicletas”, Vittorio De Sica, 1948

© Beatriz Aguiar
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P ara a primeira prova de vinhos dinamizada pelo Mercado da 
Saudade e pela Revista Rua, escolhi três espumantes com o 
selo da Adega Ponte da Barca. Dois deles são monocasta: o 
espumante de vinho verde 100% Loureiro e o espumante de 
vinho verde 100% Vinhão, ainda sem concorrência a nível 

nacional. O outro é um espumante vinho verde Estreia Meio Seco, o primei-
ro que será provado por ser um espumante que pode ser bebido a qualquer 
hora, perfeito para uma receção a convidados. Antes de começarmos, algu-
mas indicações: ao contrário dos outros vinhos, os espumantes não devem 
ser mexidos para serem provados; o flute de espumante deve ser sempre 
agarrado pelo pé, de modo a não aquecer a bebida e a não marcar o copo 
com os dedos, permitindo observar a cor e o comportamento do vinho sem 
nenhum ruído visual; e aquilo que os amantes de espumante mais gostam de 
apreciar é o modo como a bolha rebenta.

O espumante Meio Seco que sirvo em primeiro lugar é o ideal para acom-
panhar umas entradas leves. É um espumante bastante aromático, que quase 
nem se sente na boca porque a bolha não dispara na totalidade, mas é per-
sistente. É a bebida indicada para o convívio. É uma boa forma de iniciação. 
Este é um espumante que mais vendemos no Mercado da Saudade, porque é 
muito fácil de beber e agrada a qualquer tipo de pessoa.

O espumante Loureiro, que é uma casta tipicamente verde, é um espu-
mante mais limpo até na cor. Já é um espumante para quem exige um boca-
dinho mais. Uma bebida que acompanha uma carne branca ou um peixe ou 
marisco. É um espumante mais seco e, por isso, nota-se mais a bolha, que é 
mais forte, mas mais fina que a anterior. É um espumante que toca mais a 
alma, notando-se o sabor do loureiro. 

Por último, o Vinhão, um monocasta que ou se gosta ou se detesta. Este 
espumante é um tributo à nossa região, é mesmo aquela casta típica que nos 
relembra o cheiro da adega. Tem um aroma intenso e, ao provar, está lá todo 
o sabor vinhão. É um espumante fantástico para acompanhar com um pica 
no chão, um cozido à portuguesa, um sarrabulho ou até lampreia. 

Nesta tarde de prova de vinhos o surpreendente Vinhão foi o rei. A nos-
talgia que acarreta, reforçada pelo cheiro e sabor inconfundível, tem uma 
influência, determinante, na nossa opinião. E assim termino: com um brinde 
à tradição e aos aromas da nossa memória! 

NO SÁBADO CHUVOSO DE 18 DE FEVEREIRO, O AMBIENTE ACOLHEDOR DO MERCADO DA 
SAUDADE ABRIA-SE COMO UM REFÚGIO TRANQUILO NA CIDADE DE BRAGA. EM TORNO 
DA MESA, SENTARAM-SE MARTINHA NOVERSA, DA CASA GIL, ADÉRITO FERNANDES, DA 
ALMA BRAGUESA E FRANCISCO CARVALHO, O CONSULTOR QUE, COMO NINGUÉM, SABE 
TRANSFORMAR UMA IDEIA DE NEGÓCIO NUM CASO DE SUCESSO. O ANFITRIÃO ERA RAFAEL DE 
OLIVEIRA, ROSTO DO MERCADO DA SAUDADE E RESPONSÁVEL PELA ESCOLHA DOS VINHOS 
QUE ALI SE IRIAM PROVAR.

Um brinde às nossas origens!

DECANTAR
por Rafael de Oliveira
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COZINHAR

INGREDIENTES

1 kg de borrego
250 gr de nabiças
300 gr de batatas
2 dentes de alho
1 cebola
Sal (q.b.)
Pimenta (q.b.)
Vinho branco (q.b.)
2 folhas de louro
Azeite (q.b.)

PREPARAÇÃO

· Colocar a carne a marinar com vinho, alho, sal, pimenta e louro.
· Passadas 3 horas cortar a cebola às rodelas e dispor numa 
assadeira com azeite. Distribuir a carne e levar ao forno a 220Cº 
durante 45 minutos.
· Passados 30 minutos adicionar as batatas e deixar no forno mais 
30 minutos.
· Numa frigideira saltear as nabiças com azeite, alho e pimenta até 
ficarem no ponto.

SUGESTÃO: A carne pode ser subsituída por outra ao vosso gosto, 
assim como as nabiças podem ser substituídas por grelos ou 
espinafres.

BORREGO
à chef

Mulheres de Portugal, esta receita é 
carinhosamente dedicada a todas vós! 

Numa altura em que se celebra o vosso 
dia faz todo o sentido que sejam eles os 
donos da cozinha.

Por isso, escolhemos sugerir uma receita 
que, se por um lado não é muito difícil de 
executar, por outro o resultado vai com toda 
a certeza deixar os novos chefs orgulhosos! A 
par disto, é uma refeição que serve para juntar 
toda a família à mesa, deixando que toda 
a gente se sirva, fomentando o espírito de 
comunhão, festa e celebração que se exige. 

Experimentem e não deixem de visitar o 
nosso Facebook, Instagram e o nosso blog: 
intimidadesnacozinha.blogspot.pt
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Cecília Silva
41 ANOS

COR.
Azul

REFERÊNCIA.
A filha Isabel

VIAGEM.
Açores

RESTAURANTE.
Centurium

Fotografia: Nuno Sampaio

Paparazzi
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MIMAR

"O Livro do Hygge"

PAI PARA MIM,
PAI PARA TI
DA CULTURA AO ESTILO, REUNIMOS CINCO SUGESTÕES PARA 

QUE, NO PRÓXIMO DIA 19, NENHUM PAI FIQUE TRISTE. 

Vichy Homme Idealizer
Hidratante Multi-Acção

Bose QuietComfort 35
Headphones Wireless

Canon PowerShot G9 X Silver
Máquina Fotográfica

Axel Arigato CLEAN 90
Sapatilhas
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ARRASAR

Quase sem termos dado por isso, o inverno começa a despedir-se 
de nós e a abrir as portas à primavera. Em consonância, o nosso 
armário vai-se enchendo de peças mais leves e frescas, a pensar 
nas próximas tendências.

CHEIRINHO A
PRIMAVERA

REEBOK 80€

ZARA 69,95€

UTERQÜE 69€

MASSIMO DUTTI 99,95€

UTERQÜE 79€

Os folhos são uma incontornável aposta que torna qualquer 
peça mais divertida!
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Nádia Sepúlveda 
Autora do blog "My Fashion 
Insider", é uma jovem médica de 27 
anos apaixonada pela vida. Adora 
escrever, ler, fotografar, cantar e 
rodopiar como uma doida à chuva 
(e não só!).

MASSIMO DUTTI 129€

UTERQÜE 89€
ZARA 29,95€

UTERQÜE 229€

UTERQÜE 129€

Em alternativa ao leather jacket preto, a versão em branco 
insurge-se como uma excelente compra!
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Elegância
por medida

VESTIR
por Paulo Marques

A iD, fazemos alfaiataria especializada. 
Fatos personalizados, 100% produzidos 

manualmente e usando como técnica o bespoke 
tailoring, isto é, um fato feito na íntegra por 
um indivíduo para um indivíduo, que para 
cada cliente é desenvolvido segundo as suas 
medidas, num corte próprio e único, exatamente 
ajustado ao seu corpo e de acordo com a sua 
personalidade. É este o nosso posicionamento: 
moda com personalidade própria.

Posso destacar, como exemplo recente do 
nosso conceito, o desafio que foi trabalhar 
com o genial músico português Ruben Betten-
court (um dos melhores guitarristas clássicos 
do mundo) e que nos procurou no sentido de 
ajustar a sua imagem para uma série de con-

certos internacionais, que irá realizar em breve, e nos quais espera po-
sicionar no mercado global uma forma particular e específica de fazer a 
sua arte. Foi realizado um trabalho, iniciando-se no gosto específico do 
artista, passando pela adequação da sua roupa ao tipo de música e imagem 
que procura, até à escolha dos tecidos e modelos. O resultado final foi um 
ajuste perfeito entre moda, tendências e respeito pela personalidade do 
artista. Centímetro a centímetro ajustado às medidas específicas, construí-
mos um smoking perfeitamente personalizado, elegante e, acima de tudo, 
que reflete inteiramente a alma deste português de excelência. Um grande 
orgulho para nós. 

PASSOS NA CONSTRUÇÃO DE UM FATO ID
1º Chegarmos a acordo consigo quanto ao tecido.
2º Tiramos todas as medidas (pode ir até 43 medidas diferentes).
3º É desenhado, em papel, o seu molde segundo as suas medidas. 
4º As partes individuais do seu molde são recortadas e aplicadas no tecido.
5º O cutter iD desenha no tecido o corte com um giz. 
6º O tecido é cortado à tesoura. 
7º São cosidas todas as partes de forma a ficarem alinhadas para a prova.
8º Durante a prova, vê pela primeira vez o tecido escolhido em forma de fato. 
9º O fato é novamente separado e aplicadas as alterações combinadas consigo.
10º O alfaiate cose manualmente as entretelas.  
11º Humedece-se o tecido, aplicando ferro quente até dar a forma desejada.
12º Caso seja necessário, realiza-se outra prova de forma a concluir o 
fitting do fato.
13º O fato é finalizado e vai ao ferro, com que lhe é dada a sua forma final.
14º O fato é personalizado com material nobre. 
15º O fato é-lhe então entregue em mão. 

Paulo Marques
Responsável de alfaiataria 
na iD Bespoke Tailoring, 
alojada na Rua D. Paio 
Mendes, 36, Braga.
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COM A MÁSCARA NO ROSTO COMO MANDA 
A TRADIÇÃO, A EQUIPA DA RUA CELEBROU O 
PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA REVISTA COM O 

CHEZ CAFÉ CAFÉ, EM VILA NOVA DE FAMALICÃO. 
NO JÁ TRADICIONAL BAILE DE VENEZA, A 

REVISTA RUA BRINDOU AO SUCESSO!

Parabéns
à RUA!

FOTOGRAFIA Nuno Sampaio

TU NA RUA
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UM GRANDE LUXO A UM PREÇO PEQUENO

Toyota C-HR

Viatura cedida por:

AO VOLANTE
com Daniela Marques
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CONVIDÁMOS DANIELA MARQUES, PILOTO DE 
AUTOMÓVEIS, A TROCAR O VOLANTE DO SEU 
SUBARU IMPREZA STi  DE COMPETIÇÃO PELO 

HÍBRIDO TOYOTA C-HR. 

C om o mercado dos crossovers a crescer cada vez mais na Eu-
ropa, a Toyota decidiu finalmente entrar neste segmento. 
C-HR (Coupé High Rider), o mais novo membro da família  
dos híbridos da marca, representa um rompimento com as 
linhas tradicionais que passará a ser também utilizada em 

futuros Toyota. Desenhado em Bruxelas, a partir da sede europeia da Toyota 
Motor Europe, o C-HR foi especialmente pensado para consumo europeu. 

O modelo de estilo utilitário-desportivo está disponível na versão 1.2 
Turbo de 116 cv, com caixa manual de seis velocidades e também em ver-
são híbrida com 122 cv (versão de teste).

Quando entramos no carro não podemos deixar de reparar na impo-
nência do interior, com uma mistura de formas e geometrias que resultam 
numa sofisticada harmonia acolhedora. 

O desenho assimétrico da consola central - designado pela Toyota por 
ME Zone - todos os comandos são orientados para o condutor, inclusive o 
ecrã tátil de oito polegadas que funciona de uma forma bastante intuitiva. 

O novo SUV da marca nipónica proporciona uma condução bastante 
agradável e satisfatória, principalmente em zonas urbanas - caráter distin-
tivo do modelo. Nesta quarta geração de híbridos da Toyota, de destacar 
uma excelente insonorização e uma suspensão bastante adaptativa e eficaz. 
A versão testada, Comfort + Pack Style, inclui sensor de chuva e luz, Toyota 
Touch 2 com câmara traseira, jantes de liga leve de 18’’, bancos aquecidos 
e vidros escurecidos.  Com preços que podem oscilar entre os 23 650€ e os 
27 550€ para a versão 1.2 turbo, para a versão híbrido entre  28 350€  e 
os 33 350€, o C-HR pode vir a ser uma grande dor de cabeça para os seus 
concorrentes diretos.  



CAPITÃO FAUSTO &  FIRST BREATH AFTER COMA + YOU 
CAN'T WIN CHARLIE BROWN
MÚSICA

Integrado na Expo Saúde/Juventude, a realizar na Expolima, em Ponte 
de Lima, será nos dias 17 e 18 de março que terão lugar concertos com 
entradas gratuitas onde atuarão algumas das maiores referências da 
nova música portuguesa. A começar temos os Capitão Fausto no dia 
17, seguidos no dia 18 pelos First Breath After Coma acompanhados de 
You Can't Win, Charlie Brown.

ENTRADA GRATUITA
Expolima - Ponte de Lima
21h30

CIRCUS - COMMEDIA A LA CARTE
TEATRO

"Senhoras e senhores, meninas e meninos, bem-vindos ao maior 
espetáculo do mundo! Talvez não seja o maior, nem possivelmente seja 
um espetáculo! E para vos dizer a verdade, nem sequer são bem-vindos. 
Circus! O novo espetáculo dos Commedia a la Carte. Cuspidores de fogo, 
homem bala, a mulher barbuda, trapezistas, malabaristas, ilusionistas, 
domadores de leões... Nada disto poderão ver! Já palhaços, somos três!"
Dia 17 de março passam ainda pelo Centro Cultural de Viana do Castelo.

15-25€
Theatro Circo - Braga
21h30

14-15 17-18

AGENDA CULTURAL
MARÇO '17

RODRIGO LEÃO E SCOTT MATTHEW
MÚSICA

Rodrigo Leão é um dos mais prolíficos e 
aplaudidos compositores portugueses, 
alguém que tem sabido construir uma 
carreira absolutamente singular, mas, ao 
mesmo tempo, aberta a desafios. O novo 
capítulo nesta triunfante história passa pelo 
trabalho que acabou de editar com o cantor 
Scott Matthew. 

25€
Theatro Circo - Braga
21h30

11
MIGUEL ARAÚJO
MÚSICA

A Casa das Artes de Famalicão recebe 
espetáculos únicos de Miguel Araújo - 
estreia de uma nova formação da sua 
banda para teatros e auditórios (sexteto) 
sendo que, nestes espetáculos irão, pela 
primeira vez, apresentar vários temas do 
novo álbum e também os sucessos já bem 
conhecidos do público. 

16€
Casa das Artes de Vila Nova Famalicão
21h30

LUÍSA SOBRAL
MÚSICA

Luísa é o quarto álbum de originais de 
Luísa Sobral, editado em 2016 e agora 
apresentado ao vivo. Neste disco estreitam-
se a cumplicidade e os laços afetivos 
com quem ouve, em novas canções e 
letras tocantes, que a colocam num novo 
patamar de maturidade criativa: ainda mais 
segura, exigente, autêntica e espontânea. 

5€
Teatro Diogo Bernardes - Ponte de Lima
22h

119-11



JOAN AS POLICE WOMAN & 
BENJAMIN LAZAR DAVIS
MÚSICA

“Let It Be You”, que realiza em conjunto com 
o músico alternativo Benjamin Lasar Davis, 
Joan arrisca terrenos mais experimentais 
e arrojados que garantem surpresas e 
momentos singulares. Seguindo uma longa 
tradição de visionários Pop de Nova Iorque, 
Joan Wasser apresenta um disco pleno de 
ideias e sem medo de testar novas águas, 
com a tecnologia bem presente e o diálogo 
com Benjamin Lazar Davis bem no centro 
da ação.

20€
Theatro Circo - Braga
21h30

21

31
"AS MENTIRAS QUE OS HOMENS 
CONTAM"
TEATRO

"As Mentiras que os Homens Contam", a 
partir de Luís Fernando Veríssimo, com 
Almeno Gonçalves, António Melo, Fernando 
Ferrão e Joaquim Nicolau. Um espetáculo 
que apresenta uma galeria de personagens 
capazes de qualquer engano para preservar 
a própria pele. Mas serão todos incorrigíveis 
mentirosos ou simples inventores de 
histórias? Venha sentir crescer a compaixão 
por estes adoráveis mentirosos, os quais, 
supostamente, nunca mentem!

5€
Teatro Diogo Bernardes - Ponte de Lima
22h

AUREA
MÚSICA

Aurea deixou o conforto da sua banda para 
trás e voou para os Estados Unidos, para 
trabalhar com a lendária baterista Cindy 
Blackman Santana e com o extraordinário 
baixista Jack Daley, a dupla que assegura 
a produção de Restart e que já foi a 
secção rítmica de gente como Lenny 
Kravitz ou Joss Stone , em busca desse 
lugar que a define e a distingue. O reflexo 
de uma artista madura que, dominando 
a sua linguagem, sabe que a sua arte é 
alimentada pelo inconformismo.

10€
Centro Cultural de Viana do Castelo
22h

BUDDA POWER BLUES E MARIA JOÃO
MÚSICA

Após alguns concertos juntos, Budda Power 
Blues e Maria João decidem unir esforços 
e talentos na criação de um disco "a dois". 
Budda assume as composições e letras 
e Maria João empresta a voz e todo o seu 
talento para “The Blues Experience”. Uma 
experiência no mágico universo dos Blues, 
onde Maria João deixa cair o seu registo 
icónico para se apoderar das canções e dar 
vida às letras, muitas das vezes em dueto 
com Budda, considerado o melhor músico 
de Blues do país.

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

25

RUI SINAL 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. Neste momento isto não 
parece um espetáculo muito engraçado, 
mas estamos a falar de Sinel de Cordes, 
um especialista em transformar tragédias 
em gargalhadas. Afinal, cada exibição de 
"Cordes, Out!" será uma festa de despedida e 
de festas percebe ele.

12-15€
São Mamede CAE  - Guimarães
22h

TALMOR - IRNIGER 
“COUNTERPOINTS”
MÚSICA

Ohad Talmor é um gigante compositor, 
intérprete e líder, a sua experiência passa 
por trabalhos ao lado dos músicos mais 
reconhecidos a nível internacional. Lidera 
este grupo com Christoph Irniger, um dos 
mais ativos músicos e compositores suíços, 
de destaque na sua geração, que conta já 
com seis discos como líder.
CounterpointS e o seu álbum editado pela 
Fresh Sound New Talent Records – Subway 
Lines (2016) – serão protagonistas de um 
dos concertos mais notáveis deste ano.

Espaço cultural Pedro Remy, Braga
21h30

11

27

16
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Sobre autor
Tenho dois apelidos como os 
pivôs de telejornal, mas sou o 
comunicador menos comunicativo 
que há. Bom moço, sobretudo.

T erão lido o título e terão pensado: “Olha-
-me este, armado em garanhão! Machista! 
Merecemos tratamento igual! Hashtag he 
for she”. Tenham calma, não vou falar de 
haréns ou de poligamia. Nem sequer mo-
nogamia eu arranjo, quanto mais isso. E eu 
não sou de falar do que não sei. Como este 
é um mês dedicado à Mulher, assim como 
é esta edição da revista, quero contar-vos 

como elas têm feito parte da minha vida.
Desde logo, nasci de uma mulher (não confundir com “nasci uma mu-

lher”). Até aqui, não há novidade, porque todos nascemos assim. Acho eu. 
Mas também não estou para pensar nisso. A minha avó ajudou a criar-me 
até aos quatro anos e, entre outras coisas, incutiu-me o gosto por telenove-
las brasileiras, que mantenho até hoje. Enquanto mais novo, era mais pela 
parte das ‘telenovelas’, agora que sou crescido é mais pela parte das ‘brasi-
leiras’. É um bocado estranho, ainda mais num tempo em que toda a gente 
vê séries e eu não, mas para contrabalançar vejo muito futebol. Não que-
rendo insinuar que há coisas de mulher e coisas de homem. Tenham calma, 
outra vez. E desculpa, mãe, por não teres fins de semana a ver filmes.

Na escola, estive sempre em turmas com muitas raparigas. Escolhi um 
curso superior, Ciências da Comunicação, que também quase só tinha mu-
lheres. Ou seja, mesmo que queira, não consigo fugir delas. Já o contrário 
tem acontecido várias vezes, não consigo perceber por quê.

Sempre fui muito observador, porque tímido, mas nem com toda esta 
convivência consegui aproximar-me de entender as mulheres. Nem aproxi-
mar-me muito delas, como disse. Todos - e todas - temos de admitir que a 
Mulher é um ser misterioso, mesmo quando dizem que são um ‘livro aberto’ 
e coisas parecidas. Ou a minha amostra está muito enviesada (é provável) 
ou isto é mentira. Por favor, compreendam que nós levamos as coisas como 
literais. Se disserem “não se passa nada, está tudo bem”, é exatamente 

isso que entendemos; “Vai lá” é percebido como uma permissão para irmos 
onde temos de ir, salvo seja e com todo o respeito; “Môr, estou grávida!” – 
só neste caso é que nós perguntamos se é a sério, o que pode ser bom ou 
mau. Portanto, fica o recado: a objetividade é necessária.

O que importa é que esta característica de mistério contínuo faz parte 
do encanto das mulheres. Sabemos que tentar entendê-las é um constante 
labirinto, mas esse desafio faz bem, de vez em quando, e tem alguma piada. 
Além de que há espécimes muito bonitos e isso também fascina. Aurea, se 
leres isto, contacta-me!

Assim sendo, acho que devemos sempre honrar as mulheres, por serem 
esta criatura maravilhosa, que carrega criaturas maravilhosas dentro de si, 
durante muito tempo, ajudando-as depois a também se tornarem criaturas 
maravilhosas. Foi um bocado isso que “as minhas mulheres” tentaram fa-
zer, direta ou indiretamente, e por isso agradeço. Apesar de não terem tido 
grande sucesso, mas isso é culpa minha.

P.S.: A minha mãe diz que eu estou sempre em casa e que nunca saio. Mãe, 
não precisas mais de te preocupar: olha eu na Rua! 

As minhas mulheres

RIR
por João Lobo Monteiro

“OLHA-ME ESTE, ARMADO EM GARANHÃO! MACHISTA! MERECEMOS 
TRATAMENTO IGUAL! HASHTAG HE FOR SHE”. TENHAM CALMA, NÃO 
VOU FALAR DE HARÉNS OU DE POLIGAMIA.

© Beatriz Aguiar
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